Pär Hellstadius

Ålder: 57
Yrke: Ledare inom IT/verksamhetsarkitektur som söker nytt jobb
Koppling till friidrotten/idrotten: Medel- och långdistanslöpare vid sidan av orientering i
IFK Södertälje som ungdom/junior. Ungdomsledare i Hammarby Friidrott sedan 2011 med
inriktning på stavhopp. Ideell Sport/verksamhetschef i Hammarby Friidrott sedan mars 2020.
Jag kandiderar till Hammarby Friidrotts styrelse för att: Jag brinner för friidrott som både
bredd- och elitidrott.
Det här känner jag att jag kommer bidra med i styrelsen: Ledarskap, samt erfarenhet
från både ungdoms- och elitmiljöer. Nyfikenhet att lära mig nytt och sätta mig in i komplexa
frågor.
Det här visste ni inte om mig: Har tävlat mot Kjell Isaksson i en seriematch, jag hoppade
dock inte stav.

Anneli Aaltonen Krantz

Ålder: 52 år
Yrke: Konstnärlig ledare/projektledare/konstnär
Kopplingar till friidrotten:
Barn/ungdomstränare i Hammarby Friidrott sedan 2011.
Assisterande tränare i Kastgruppen sedan 2018.
Frida Krantz, dotter, tävlandes för Hammarby Friidrott, diskus, kula och spjut.
Kandiderar till Hammarby Friidrotts styrelse för att:
Arbeta för att Hammarby Friidrott ska var en stabil förening med höga ambitioner för
verksamhetsutveckling.
Skapa goda förutsättningar för rörelseglädje i en attraktiv idrottsförening med bredd och
spets - från friidrottsskola till Olympiska spel - och allt där emellan.
Det här kan jag bidra med:
Mer än 20 års erfarenhet av styrelsearbete inom olika organisationer.
En positiv grundsyn samt ett kreativt och lösningsinriktat sätt att arbeta.
Att fungera som en länk mellan styrelsen och den faktiska verksamheten.
Det här visste ni inte:
Jag har varit med i en film av Ingmar Bergman…

Lars Thörn

Ålder: 56 år
Yrke: Bolagsjurist.
Koppling till friidrotten: Jag är Hammarbysupporter sedan ungdomsåren, och har ett starkt
friidrottsintresse. Jag är uppväxt inom idrottsrörelsen och har varit aktiv och ledare inom
orientering och skidåkning. Jag startade även en innebandyklubb vid sekelskiftet för mina
söner och deras kamrater.
Jag kan bidra med: Jag kandiderar till Hammarby Friidrotts styrelse för att återknyta
kontakten med idrottsrörelsen, och förhoppningsvis bidra till att ungdomar kan få samma
fördelar av den som jag hade under min uppväxt. Jag tror mig kunna bidra till styrelsens
arbete med kunskap inom organisation, juridik och ekonomi.
Det här visste nu inte om mig: En gång pratade jag mig ombord på ett flygplan över
Atlanten, utan biljett.

Ulrika Lingslunde

Ålder: 43 år
Yrke: Tidigare bl. a. generalsekreterare för Svenska Cricketförbundet och verksamhetschef
för Svenskt Projektforum, för tillfället mellan jobb.
Koppling till friidrotten/idrotten: Jag har varit engagerad i idrottsrörelsen ur alla dess
vinklar. Som aktiv, tränare, förtroendevald och anställd. Lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt.
Jag kandiderar till Hammarby Friidrotts styrelse för att: Jag vill bidra och vara del av
Hammarby, en förening med både stort hjärta och hjärna. Som står på en stabil grund med
starkt driv framåt.
Det här känner jag att jag kommer bidra med i styrelsen: jag kommer bidra med nyfiken
blick, en målmedveten styrfart och ett inkluderande ledarskap. Jag kommer även bidra med
transparens, struktur och ett kreativt lösningsfokus. Med mig får ni ett fortsatt driv framåt och
en stor dos glädje.
Det här visste ni inte om mig: Jag har berättat om cricketens frammarsch i Skandinavien
för Prins Carl Philip.

Jan Magnusson

Ålder: 46
Yrke: Kollektivtrafiken - Trygghet
Koppling till friidrotten/idrotten: Uppväxt med idrott, främst skidor och friidrott. Haft
förmånen att gå på idrottsgymnasium, högskola för elitidrottare och idrottspluton. Arbetat
med både Midnattsloppet och Tunnelloppet.
Jag kandiderar till Hammarby Friidrotts styrelse för att: Jag har haft två spännande och
mycket givande år i styrelsen. Känner att jag har ytterligare att ge till föreningen i form av
energi, kunskap och erfarenheter.
Det här känner jag att jag kommer bidra med i styrelsen: Glädje och engagemang.
Arbeta för en budget i balans. Öka samarbetet mellan föreningen och Midnattsloppet
Det här visste ni inte: I samband med Tunnelloppet ville en affärsverksamhet få
skadestånd av oss som arrangör. Tillsammans med medlemmar inom Hammarby Friidrott
vände vi diskussionen, och fick en ny sponsor istället.

Linnéa Alstermark

Ålder: 28
Yrke: Tjänstedesigner
Koppling till friidrotten: Aktiv sprintlöpare i klubben mellan 2002 och 2014 (har
chockerande nog en gammalt ett klubbrekord på 600 meter om det inte utraderats? Mycket
stolt).
Jag kandiderar till Hammarby Friidrotts styrelse för att: Jag har fått otroligt mycket av
klubben under många, och viktiga ungdomsår, nu vill jag ge engagemang tillbaka.
Det här känner jag att jag kommer bidra med i styrelsen: förståelse av aktivas behov,
nytänk samt en ofrivillig IT-tekniker.
Det här visste ni inte om mig: Ogillat stark bearnaisesås (impopulär åsikt).

Har ett år kvar i styrelsen:
Mats Ahlberg

Ålder: 60
Yrke: IT-konsult
Koppling till friidrotten: Jag har varit delaktig i Hammarby Friidrott som
förälder/ledare/tränare i drygt 10 år. Förutom detta så har jag de senaste åren också
engagerats av Internationella och Svenska Friidrottsförbundet kring arenateknik,
certifieringssystem och regelfrågor.
Jag kandiderade till Hammarby Friidrotts styrelse för att: jag kan tillföra erfarenhet och
kunskap i klubbens kontakt med "övriga friidrottsvärlden". Jag har själv friidrottat på elitnivå,
varit tränare, friidrottsförälder och ledare och har en stor kontaktyta mot svensk friidrott. Jag
har också ett etablerat samarbete med bl.a. Internationella och Svenska Friidrottsförbundet
kring bl.a. arenateknik, certifieringssystem och regelfrågor.
Det här känner jag att jag kommer bidra med i styrelsen: Jag hoppas kunna bidra med
mina erfarenheter och kunskap i styrelsens lagarbete att utveckla föreningen framåt.
Det här visste ni inte om mig: I Stockholm Marathons ungdom gjorde media en stor grej av
att två gamla världsstjärnor gjorde upp på Stockholm gator. Det var Ingemar Johansson och
Floyd Pattersson. Två tungviktare som långt tidigare hade kämpat mot varandra om
världsmästartiteln i tungviktsboxning.
Media var förstås bländade av glansen kring dessa gamla världsstjärnor. Men media var
också fascinerade av att två så "välväxta karlar" (+100 kg) kunde löpa så långt som 42 km.
Vad media däremot inte bevakade lika hårt var att det i samma lopp fanns ytterligare en
"tungviktslöpare" och som vann +100-klassen på 3.30!
Det känns fint att äntligen få lyfta denna story när media en gång missade den ;-)
/ Mats, styrelseledamot i Hammarby Friidrott och fd "maratonlöpare".

