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EEsti spordipoliitika alusEd
siim sukles, töörühma juht                                 
toomas tõnise, töörühma juht
Valeri Maksimov, töörühma vastutav toimetaja
Meelis atonen                           
Veiko lember                            
lauri luik                                   
tõnu lume                                  
tõnu Murašev                           
Janika Mölder                          
aivar pohlak                            
Jüri ratas                                    
Epp rebane                                  
raivo Vare

spordi rahastaMinE. 
inVEstEEringud sporti.
tõnu seil, töörühma juht
neinar seli, töörühma juht
tiit lääne, töörühma vastutav toimetaja
peep aru
rein ilves
urmas klaas      
ilmar kütt           
peeter sibul      
Erich teigamägi                                
tõnu tõniste                                     
tarmo Volt

kohalikud oMaValitsusEd Ja 
sport. lastE Ja –noortEsport.
rein ilves, töörühma juht
tiit lääne, töörühma vastutava toimetaja
Juhan anupõld     
Malle Englas         
Enn hallik    
aivar kokk           
ilmar kütt            
leonhard soom    
aivar soop

trEEnEr. sportlanE.
Erki nool, töörühma juht
Jaak salumets, töörühma juht
andrus nil, töörühma vastutav toimetaja
Mati alaver                             
Jüri Jaanson                             
tatjana Jaanson                       
gerd kanter                             
uno koort                                
ilmar kütt                                
anna levandi                          
rein ottoson                           
paul poopuu                            
aavo põhjala                           
Martti raju                              
tõnu seil                                 
Evelyn sepp
tiina torop
toomas tõniste

Võistkondlikud spordialad
peep aaviksoo, töörühma juht
andrus nilk, töörühma vastutav toimetaja
priit ilver                                  
Mihkel Juhkam                         
kristjan kais                            
avo keel                                  
Üllar kerde                  
andres liinat                           
karel loide                              
kalmer Musting                       
Jüri ratas                                
tarmo rüütli                           
Jaak salumets                                     
Vilja savisaar                         
tõnu seil                                 
tiit sokk                                   
tõnis teesalu                          
henn Vallimäe                     
priit Vilba
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spordiharidus, -tEadus Ja 
-koolitus
toomas  savi, töörühma juht
Madis lepajõe, töörühma juht
rein Jalak, töörühma vastutav toimetaja
Mati alaver                             
rein haljand                           
Marek kaleta                           
anu kaljurand                          
ilmar kütt                                
tõnis Matsin            
Mehis Viru               
kaarel Zilmer 

liikuMisharrastus Ja 
harrastussport
peeter lusmägi, töörühma juht
tiina Möll, töörühma juht
rein Jalak, töörühma vastutav toimetaja
Mait arvisto                        
Mart Einasto                        
Malle Englas                        
priit ilver                               
gunnar kraft                        
Ülle lass                                
lauri luik                              
Mall Maasik                        
andrus nilk                           
raul olle                               
Jaanus pulles                       
Juhani seilenthal                 
peeter sibul                          
hanno tomberg                   
reeda tuula                          
tõnu tõniste                         
tarmo Volt                            
kaarel Zilmer

sport Ja tErVis. tErVisEkontroll 
rein kuik, töörühma juht
hannes danilov, töörühma juht
rein Jalak, töörühma vastutav toimetaja
Erki kesküla              
tarvo kiudma    
Mihkel Mardna       
agnes Mägi       
gunnar Männik                 
Martti raju                 
tõnu seil                             
Madis tiik  
Eve unt 

uus MEEdia Ja it-lahEndusEd 
spordis
andres Jõesaar, töörühma juht
anu kaljurand, töörühma juht
hans Üürike, töörühma vastutav toimetaja
päärn Brauer                                
ivar Jurtšenko                                
Marko kaljuveer                           
gert lee                                         
peeter Marvet                                      
oliver ojamaa                              
hannes rumm


