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Høringsliste  

  

Bekendtgørelsen skal sendes i høring hos: 

 

Anti Doping Danmark - kontakt@antidoping.dk 

Børne- og Kulturchefforeningen - bkf@bkchefer.dk 

Center for Idræt (Aarhus Universitet) - jbc@idraet.au.dk 

Center for Idræt og Arkitektur - cia@kadk.dk 

Danmarks Idrætsforbund – dif@dif.dk og pbr@dif.dk 

Danmarks Idræts-Forbunds Aktivkomité – susanne.ward470@gmail.com  

Danmarks Tankesports-Forbund – dbf@bridge.dk  

Dansk Arbejder Idrætsforbund - dai@dai-sport.dk  

Dansk Bodybuilding og Fitness Forbund – brian@dbff.dk  

Dansk Boldspil-Union – dbu@dbu.dk   

Dansk Erhverv - hoeringssager@danskerhverv.dk  

Dansk Firmaidrætsforbund - kontakt@firmaidraet.dk  

Dansk Fitness og Helse Organisation - plm@dfho.dk  

Dansk Folkeoplysnings Samråd - dfs@dfs.dk  

Dansk Galop - pk@danskgalop.dk   

Dansk Handicapidrætsforbund - handicapidraet@dhif.dk  

Dansk Hestevæddeløb - hf@danskhv.dk  

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab - mail@sportsmedicin.dk 

Dansk Professionelt Bokse-Forbund – dpbf@dpbf.dk  

Dansk Skoleidræt – skoleidraet@skoleidraet.dk  

Dansk Travsports Centralforbund - storm.dtc@trav.dk  

Dansk Udsatte Idræt - lvsinfo@lavs.dk  

Dansk Ungdoms Fællesråd - duf@duf.dk  

Danske Advokater - mail@danskeadvokater.dk  

Danske Elitesportsudøveres Forening – kresten.blaesild@spillerforeningen.dk / 

kontakt@def-sport.dk  

Danske Fysioterapeuter – aso@fysio.dk / fysio@fysio.dk 

Danske Handicaporganisationer – dh@handicap.dk  

Danske Regioner - regioner@regioner.dk 

Danske Spil A/S - info@danskespil.dk / pso@danskespil.dk  

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening - post@sportsfaciliteter.dk  

Datatilsynet - dt@datatilsynet.dk  

Det Danske Klasselotteri A/S - klasselotteriet@klasselotteriet.dk   

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Aalborg Universitet) – kje@adm.aau.dk / 

sund@adm.aau.dk  

DGI - sfk@dgi.dk  

DOGA - info@doga.dk  

Erhvervsstyrelsen - erst@erst.dk  

Esbjerg Kommune - raadhuset@esbjergkommune.dk  

Fitness World – peter.andersen@fitnessworld.dk  

Fitness.dk – maja@fitnessdk.dk  
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Side 2 

Forbrugerombudsmanden - forbrugerombudsmanden@kfst.dk  

Forbrugerrådet - hoeringer@fbr.dk  

Foreningsfitness - ruben.lundtoft@foreningsfitness.dk  

Frederiksberg Kommune - raadhuset@frederiksberg.dk  

Friluftsrådet - fr@friluftsraadet.dk  

GAME - hello@gamedenmark.org  

Gentofte Kommune - gentofte@gentofte.dk  

Grey Hound Racing – info@greyhoundracing.dk   

Handicapidrættens Videnscenter – post@handivid.dk  

Herning Kommune - kommunen@herning.dk  

Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond – heste.org@mail.dk  

Holbæk Kommune - post@holb.dk  

Håndboldspillerforeningen – kontakt@håndboldspiller.dk 

Idrætsorganisationen Dansk Værestedsidræt - idvi@idvi.dk  

Idrættens Analyseinstitut - idan@idan.dk 

Institut for Idræt og Ernæring (Københavns Universitet) - nexs@nexs.ku.dk  

Institut for Idræt og Biomekanik (Syddansk Universitet) - rberg@health.sdu.dk  

International Sport and Culture Association – info@isca-web.org  

KL - kl@kl.dk 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - kfst@kfst.dk  

Kulturministeriets Forskningsudvalg – ak@kum.dk  

Københavns Kommune - borgerservice@kk.dk 

Lokale- og Anlægsfonden – fonden@loa-fonden.dk 

Naturstyrelsen - nst@nst.dk  

Ombold - ombold@ombold.dk  

Oplysningsforbundenes Fællesråd – hc@danskoplysning.dk  

Rigsrevisionen - info@rigsrevisionen.dk 

Sektion for Idræt (Aarhus Universitet) – mh@ph.au.dk  

Spillemyndigheden - mail@spillemyndigheden.dk  

Spillerforeningen - mail@spillerforeningen.dk 

Sport Event Denmark – info@sporteventdenmark.dk  

Sundhedsstyrelsen - sst@sst.dk  

Sydslesvigs Danske Ungdomsforening - kontoret@sdu.de  

Team Danmark - post@teamdanmark.dk 

Viborg Kommune - viborg@viborg.dk  

Aalborg Kommune - aalborg@aalborg.dk  

Aarhus Kommune - post@aarhus.dk  
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