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Deres ref.:
Søknadsnr.: 201910306
Merke:
ÁSKUNNR
Innehaver: BJØRNSEN OUTFITTERS

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke
nr. 305108
Registrering
Vi har gleden av å informere dere om at varemerket er registrert i det norske
varemerkeregisteret. Varemerket vil bli kunngjort i Norsk varemerketidende på nettsidene
våre, www.patentstyret.no/tjenester/varemerke/norsk-varemerketidende.
Hva innebærer en varemerkeregistrering?
En varemerkeregistrering gir enerett til varemerket slik det er utformet i sin helhet. Hvis
varemerket er et ordmerke, har dere vern for teksten. Vernet omfatter bruk av teksten
med ulike skrifttyper og logoutforminger. Hvis varemerket er et kombinert merke med
tekst og figur, har dere fått vern for den konkrete utformingen. Om dere har vern for
teksten brukt alene, kommer an på hvor særpreget teksten er. Les mer om særpreg på
www.patentstyret.no/tjenester/varemerke/hva-kan-du-registrere.
Innsigelser
Hvis noen har innvendinger mot registreringen, kan de komme med en innsigelse. Fristen
for å levere en innsigelse er tre måneder fra registreringen ble kunngjort. Dere kan lese
mer om dette på www.patentstyret.no/Ord-og-uttrykk/Innsigelse---varemerke.
Manglende bruk av varemerket
Bruker dere ikke varemerket for varene/tjenestene det er registrert for innen fem år, kan
noen fremsette et krav til Patentstyret om at registreringen skal slettes helt eller delvis.
Fornyelse
Registreringen varer i 10 år fra den datoen søknaden kom inn til Patentstyret. Dere kan
fornye registreringen for 10 år av gangen så mange ganger dere ønsker. For å fornye
registreringen må dere betale fornyelsesavgift før registreringsperioden utløper (tidligst
ett år i forveien). Dere kan også sette opp en varsling på https://search.patentstyret.no,
slik at dere får beskjed når forfallsdato for fornyelse av varemerket nærmer seg.
Vær oppmerksom på at det finnes useriøse aktører som sender falske eller misvisende
tilbud og fakturaer knyttet til varemerker og patenter. Dere kan lese mer om dette på
www.patentstyret.no/om-oss/betalingsinformasjon/advarsel-mot-falske-fakturaer.
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Søke i utlandet
Hvis dere skal bruke varemerket i andre land enn Norge, bør dere vurdere å søke om
varemerkeregistrering i disse landene. Les mer om dette på
www.patentstyret.no/tjenester/varemerke/Sok-varemerke-i-andre-land/. Hvis dere søker
om registrering i utlandet innen 6 måneder fra dere søkte i Norge, får dere prioritet
(innleveringsdato) fra den dagen dere leverte søknaden i Norge.
Kontakt oss
Husk å melde fra til oss dersom dere endrer adresse eller lignende, slik at vi kan holde
varemerkeregisteret oppdatert. Bruk skjemaene på
www.patentstyret.no/tjenester/skjemaer/ eller www.altinn.no/Skjema-ogtjenester/Etater/Patentstyret/.
Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål.
Med vennlig hilsen
Tormod Nilsen
Telefon: 22 38 74 51

Registreringsnummer: 305108

Innehaver:
Innleveringsdato:

BJØRNSEN OUTFITTERS, POSTBOKS 7162 ST OLAVS
PLASS, 0130 OSLO, Norge
2019.08.03

Merketype:

Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke

Deres Varemerke er registrert i henhold til varemerkeloven av 1. juli 2010
med de opplysningene som er angitt i den vedlagte utskriften.

Registration number:305108

Owner:
Filing date:
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Trademark type:

Combined/figurative mark

Your Trademark is registered under trademark law by 1 July 2010 with the
information specified in the attached statement.
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Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 18
Universale sportsbager; dyreskinn; huder og skinn; sekker av lær
for pakking; vesker og tasker for sportsklær; campingsekker;
vesker for bæring av dyr; sekker for fjellklatrere; bager for sport;
vesker for sportsklær; kabinkofferter; bærevesker;
dagstursekker; skipssekker; skipssekker for reise; jaktvesker;
dyrepels; pelsvarer [huder og skinn]; sekker for fotturer;
fjellstaver; fjellsekker; gåstaver; dekken for hester; hestebogtre;
drikkesekker; lærvesker; lærvesker og -lommebøker; lærvesker,
-kofferter og -lommebøker; lærlommebøker; kofferter og
reisevesker; bagasjelapper; bagasjelapper av lær; vandrestaver;
overnattingsvesker; lommebøker; punger av lær; ryggsekker;
ryggsekker for fjellvandrere; ryggsekker med hjul; lærbelter;
salvesker; saltasker; salmakervarer; seletøy av lær;
barberingsetuier solgt tomme; skuldervesker; skulderstropper;
små ryggsekker; småvesker for menn; sportsvesker med
snøring; lærstropper [seletøy]; stropper for bagasje; garvet lær;
verktøyvesker av lær [tomme]; verktøybelter/-vesker solgt
tomme; reisevesker og -bager; reisebager; reisevesker
[lærvarer]; reisekofferter av lær; reisemapper [lærvarer];
reisekister; reisekofferter; store kofferter og reisevesker; lær og
lærimitasjoner; skinn og pelser; paraplyer og parasoller;
spaserstokker; pisk, seletøy og salmakervarer; halsbånd, lenker
og klær for dyr.
Klasse 25
Uteklær; sportsfiskerskotøy; ankelstøvletter; ankelsokker;
anorakker [parkaser]; svettehemmende sokker; klesartikler laget
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Klasse 41

av pels; fottøy for sport; fottøy for friidrettsutøvere; sportstøy;
belter [bekledning]; jaktdresser; badeshorts; støvler; støvler og
sko; støvler for sport; boksershorts [undertøy]; benklær;
bokseshorts; boksesko; kamuflasjehansker; kamuflasjejakker;
kamuflasjebukser; kamuflasjeskjorter; kamuflasjevester;
kortermede skjorte; janga-bukser; uformelle sko; uformelle klær;
klatresko; klatreskotøy; klær; klær for menn; sportsklær; klær
for surfing; klær for bruk innen bryting; skinnklær; klær, skotøy,
hodeplagg; fiskerjakker; fiskeskjorter; fiskevester; vadestøvler;
fleecejakker; fleeceshorts; fleecevester; pilotdresser;
flippfloppere [fottøy]; fottøy; pelskapper; klær av pels;
pelsjakker; pelsmuffer; pelser [klesplagg]; hansker [bekledning];
hansker laget av skinn, hud eller pels; hodebekledning;
vinterjakker; vinterfrakker/-kåper; fjellstøvler; hettegensere;
jaktjakker; jaktbukser; jaktskjorter; jaktvester; jakkeforinger;
jakker; overaller [klesplagg]; kilter; strikkejakker; strikkeskjørt;
strikkeluer; strikkevotter; trikotasje [klær]; lærbelter [klær];
lærfrakker; lærhodeplagg; lærjakker; lærsko; leggvarmere;
leggings [bukser]; lange jakker; lange underbukser; langermete
T-skjorter; langermede skjorter; gensere med lange ermer;
treningsbukser; treningsklær; kampsportuniformer; herresokker;
herreundertøy; fjellklatringssko; singleter; overall; yttertøy;
overskjorter; skotrekk; bukseovertrekk; polstrede jakker;
polstrede bukser for treningsbruk; polstrede trøyer for
treningsbruk; regnstøvler; regnhatter; lappevester; regnjakker;
regnbukser; regndresser; regnfrakker; regntøy; ridestøvler;
ridejakker; ridehansker; ridesko; gummivadestøvler; gummisko;
gummisåler; løpesko; sandaler; korte uniformsjakker; skjorter;
sko; fottøy for menn; shortser; finlandshetter for skibruk;
skistøvler; skiklær; skihansker; skiluer; skijakker; skibukser;
skidress; skidrakter for konkurranse; kalotter; afterski-støvler;
overtrekksbukser; snøbrettstøvler; snøbretthansker;
snøbrettjakker; snøbrettvotter; snøbrettbukser; snøbrettdrakter;
skidrakter; sokker; treningsshortser; svetteabsorberende sokker;
svetteabsorberende undertøy; gensere; joggebukser;
treningsgensere; treningssokker; topper; termiske klær;
termiske hodeplagg; termiske sokker; termisk undertøy;
treningsdrakter; joggesko; bukser; undertøy; uniformer;
kampsporterdrakter; vannavvisende klær; vannsko; vanntette
støvler for fisking; vanntette klær; vanntette jakker; vanntette
jakker og bukser; vanntette ytterklær; allværsklær; våtdrakter
for vannsport [over vann]; våtdrakter for surfere; våtdrakter for
vannsport; våtdrakter for brettseiling; våtdrakthansker;
vindbukser; vindjakker; vinddresser; vindvester; vindtette
jakker; vindtette klesplagg; vinterstøvler; vinterhansker; ullklær;
ulluer; ullsokker; ullstrømpebukser; arbeidsstøvler; arbeidsklær;
arbeidsoveraller; arbeidssko; vevde artikler av klær; vevde
skjorter; klær, fottøy, hodeplagg.
Akademiske utdanningstjenester; voksenundervisning;
voksenopplæring; videregående utdannelse; tilrettelegging og
utførelse av skoleklasser; tilrettelegging og utførelse av
akademiske seminarer, konferanser, kongresser, seminarer,
vitenskapelige konferanser og opplæringsgrupper; tilrettelegging
og utførelse av konkurranser [utdanning eller underholdning];
tilrettelegging og utførelse av konferanser, konvensjoner og
utstillinger for kulturelle eller utdanningsformål; tilrettelegging og
utførelse av konferanser og utstillinger for kulturelle eller
utdanningsformål; arrangering og ledelse av konferanser,
utdanningsmesser, forelesninger, seminarer og arbeidsgrupper;
tilrettelegging og utførelse av aktiviteter innen underholdning,
idrett og kultur; arrangering og ledelse av personlige
utdanningsforum; tilrettelegging og utførelse av forelesninger;
tilrettelegging og utførelse av møter innen utdanningssektoren;
organisering og ledelse av seminarer; tilrettelegging og utførelse
av seminarer og arbeidsgrupper [opplæring]; tilrettelegging og
utførelse av seminarer, konferanser og utstillinger for kulturelle
eller utdanningsformål; tilrettelegging og utførelse av seminarer,
konferanser, opplæringskurs og annen opplæring; tilrettelegging
og utførelse av seminarer, arbeidsgrupper [utdanning],
kongresser, akademiske seminarer, fjernundervisningskurs og

utstillinger for kulturelle formål; tilrettelegging og utførelse av
arrangementer innen idrett og kultur; organisering og ledelse av
symposium; tilrettelegging og utførelse av opplæringskurs;
tilrettelegging og utførelse av læreprogrammer; arrangering og
ledelse av praktiske seminarer; tilrettelegging og utførelse av
arbeidsgrupper, opplæringsprogrammer, seminarer og
konferanser; tilrettelegging av utstillinger for opplæringsformål;
tilrettelegging av utstillinger, kongresser, seminarer og
konferanser for kulturelle og underholdningsformål;
tilrettelegging, utførelse og organisering av seminarer,
forelesningspresentasjoner og vitenskapelige konferanser for
språkopplæring; innspillingstjenester for lyd, film, video og tv;
helseklubbinstruktør; ledelse av guidede klatreturer; ledelse av
guidede turer; utførelse av kulturarrangementer; utførelse av
utdanningskonferanser; utførelse av utdanningskurs; utførelse av
utdanningsarrangementer; utførelse av pedagogiske,
undervisnings- og opplæringskurs for ungdom og voksne;
rådgivningstjenester i forbindelse med utdanning og opplæring;
rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med
tilrettelegging, utførelse og organisering av arbeidsgrupper
[opplæring]; rådgivning i forbindelse med opplæring og
videregående opplæring; rådgivning i forbindelse med opplæring,
videregående opplæring og utdanning; rådgivningstjenester i
forbindelse med akademiske fag; rådgivningstjenester i
forbindelse med opplæring; kontinuerlig opplæring;
korrespondansekurs; kulturaktiviteter; forlagstjenester innen
digital video, lyd og multimediaunderholdning; formidling av
undervisningsmateriell; fjernundervisningskurs;
fjernundervisningstjenester; fjernundervisningstjenester på
internett; utdannelsesvirksomhet; utdanning og opplæring i
forbindelse med naturvern og miljø; utdannings- og
opplæringstjenester; utdanning, undervisning og opplæring;
utdannings- og undervisningstjenester; utdannings- og
opplæringstjenester relatert til sport; undervisningstjenester
tilveiebragt av skoler; elektronisk utgivelse av informasjon i et
bredt utvalg av emner på internett; elektronisk utgivelse av
tekster og trykksaker, utenom reklametekster, på internett;
elektroniske forlagstjenester; filmproduksjon, andre enn
reklamefilmer; treningssentertjenester; videregående utdanning;
trening og trim; helse- og fritidsklubbtjenester;
helseklubbvirksomhet [helse og mosjon]; høyere utdanning;
høyere utdanning, akademisk, språklig og faglig utdanning, samt
opplæringstjenester; undervisnings- og opplæringstjenester;
tolke- og oversettelsestjenester; språkkurs; tolketjenster;
språkopplæring; multimediautgivelser av bøker;
multimediautgivelser av blader, tidsskrifter og aviser;
multimediautgivelser av trykksaker; nyhetreportasjetjenester;
organisering og utførelse av kulturelle og fritidsbaserte
aktiviteter; organisering av konkurranser [utdanning eller
underholdning]; organisering av konkurranser for utdanning eller
underholdning; organisering av kongresser og konferanser for
kulturelle og utdanningsformål; organisering av
kulturarrangementer; organisering av utdanningsarrangementer;
organisering av arrangementer innen utdanning, underholdning,
idrett og kultur; organisering av utstillinger for kulturelle og
utdannelsesformål; organisering av utstillinger for kulturelle
formål; organisering av utstillinger for utdanningsformål;
organisering av utstillinger, konvensjoner og konferanser for
kulturelle og utdanningsformål; organisering av
språkundervisning; organisering av idretts- og kulturaktiviteter;
organisering av idretts- og kulturarrangementer; organisering av
idrettsarrangementer; organisering av sportskonkurranser;
organisering av idrettsarrangementer og -konkurranser;
organisering av opplæring; organisering av opplæringskurs;
organisering av yrkesopplæringsprogrammer for arbeidsløs
ungdom; organisering, produksjon og presentasjon av
arrangementer for utdannings-, kultur- eller
underholdningsformål; personlig utviklingsopplæring; personlig
trener [mosjon og trim]; fotografireportasjer; fotografering;
kroppsøvning; fysiske treningstjenester; filmproduksjon;

produksjon av show og filmer; tilveiebringelse av utdanningskurs
innen slankekurer og helse; tilveiebringelse av utdanningskurs i
forbindelse med slankekurer; tilveiebringelse av utdanningskurs,
forelesninger, seminarer og yrkesopplæringsprogrammer for
arbeidsløs ungdom; fremskaffelse av utdanningsinformasjon;
tilveiebringelse av ikke-nedlastbare elektroniske publikasjoner;
tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner fra et globalt
datanettverk eller internett, ikke nedlastbart; tilveiebringelse av
elektroniske publikasjoner i forbindelse med språkopplæring, ikke
nedlastbart; tilveiebringelse av fasiliteter for vinteridrett;
fremskaffelse av informasjon om utdanning, opplæring,
underholdning, idretts- og kulturaktiviteter; tilveiebringelse av
informasjon relatert til kroppsøving via et nettsted; fremskaffelse
av informasjon i forbindelse med opplæring; fremskaffelse av
informasjon, kommentarer og artikler innen musikk via
datanettverk; opplæringsvirksomhet; tilveiebringelse av
opplæring og utdanning; fremskaffelse av nettbasert informasjon
om utdanning, opplæring, underholdning, idretts- og
kulturaktiviteter; fremskaffelse av nettbasert informasjon i
forbindelse med underholdning eller utdanning; tilveiebringe
online elektroniske publikasjoner, ikke nedlastbare;
tilveiebringelse av fasiliteter for fysisk utdanning, spill og idrett;
tilveiebringe fritidsfasiliteter; tilveiebringelse av fritidsfasiliteter
og -tjenester; tilveiebringe sportsfasiliteter; tilveiebringelse av
nettbasert opplæring; tilveiebringelse av opplæringskurs;
tilveiebringelse av opplæringsfasiliteter; utgivelse og redigering
av bøker, aviser og tidsskrifter; redigering og utgivelse av
trykksaker og tekst, utenom reklametekster; utgivelse og
redigering av trykksaker, bøker, aviser og tidsskrifter, utenom for
reklameformål; utgivelse av bøker; utgivelse av bøker og
tidsskrifter; utgivelse av bøker, tidsskrifter og aviser på internett;
utgivelse av bøker, tidsskrifter og andre tekster, utenom
reklametekster; utgivelse av bøker, periodiske publikasjoner,
tidsskrifter, aviser og nyhetsbrev; utgivelse av utdannings- og
opplæringsveiledninger; utgivelse av undervisningsmateriale;
utgivelse av elektroniske bøker og tidsskrifter på internett;
nettbasert utgivelse av elektroniske bøker og tidsskrifter;
utgivelse av informasjonsbrosjyrer; utgivelse av magasiner;
utgivelse av kalendere; utgivelse av blader og bøker i elektronisk
form; utgivelse av blader i elektronisk form på internett;
utgivelse av multimediamateriale på internett; utgivelse av
nyhetsbrev; utgivelse av opplæringshåndbøker;
religionundervisning; rekreasjonsinformasjon; opplæring og
videregående opplæring for personalutvikling; opplæring og
videregående opplæring for personal-, gruppe- og organisatorisk
utvikling; opplærings- og utdanningstjenester innen livscoaching;
veiledning; faglige utdannings- og opplæringstjenester;
yrkesveiledning [utdannings- og opplæringsrådgivning];
attføringstjenster; faglig kompetanseopplæring; faglige
opplæringstjenester; underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter.

