GRÄNSLÖS
PASSION.
VI VILL MER.

VÅR PASSION
Passion är känslor! Av samhörighet, lust, lidelse,
patos, glöd och entusiasm skapas drivkraft,
motivation, nyfikenhet, lojalitet och engagemang
för Nyköpings BIS Fotboll.
Passion är inkluderande! Vi och dem finns inte.
Fotbollen förenar genom leken, träningen och
tävlingen. En gemenskap och kamratskap i positiv
anda som vi skall bära med oss livet igenom.
Passion är att bry sig! I vår förening är alla lika
viktiga där var och en på sitt sätt bidrar till att
föreningen är och blir den gemensamma plattform
vi utvecklas i och förenas kring.
Genom ett positivt, passionerat engagemang att
vilja påverka föreningens status och framtoning i
samhället utvecklas den enskilde individen till en
medveten och lojal lagspelare i Nyköpings BIS
Fotboll.
Tillåt din passion att bli ditt syfte. Då kommer det
en dag att bli din profession.
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HISTORIK

ÅR 1965
Det fanns tre större idrottsföreningar i Nyköping som
konkurrerade med varandra på en blygsam distriktsnivå på
1960-talet. Klubbarna var IFK Nyköping, Nyköpings AIK
samt Nyköpings SK. Ett antal beslutsamma personer från
de tre föreningarna träffades för att diskutera ett samgående
för att skapa en slagkraftigare förening.
Samtidigt fördes det samtal i Nyköpings Stad om att
anlägga ett nytt sportfält nere vid Rosvalla och man
stöttade planerna på en ny och större förening fullt ut.
Ludde Dahlström, legendarisk ledare och tränare i såväl
NAIK som i NBIS berättar om hur allt startade:
IFK drog sig rätt omgående ur planerna på att bilda en
slagkraftigare förening men både NAIK och NSK fortsatte
diskussionerna om ett samgående. En väsentlig del i
sammanhanget var att dessa klubbars juniorer, som
dominerade i såväl fotboll som ishockey i Södermanland,
framförde synpunkter till respektive styrelse att de var helt
för ett samgående. - ”Vi umgås och spelar tillsammans i skolan
och för Sörmland. Varför ska vi då kämpa mot varandra?”
I Nyköpings AIK togs ett snabbt beslut på ett extra
medlemsmöte med stor majoritet för ett samgående.

7

I Nyköpings SK blev medlemsmötet mer dramatiskt.
Debatten flödade fram och tillbaka och det verkade som
om det kunde sluta hur som helst. En av klubbens stora
ledare vid tillfället, som var helt för en sammanslagning, var
kassören Egon Karlsson. Han ringde efter sin hustru och
bad henne komma till medlemsmötet och lägga sin röst för
en sammanslagning. Hon skyndade sig till klubblokalen och
kom i tid till den viktiga omröstningen. Nyköpings SK
röstade för ett samgående med endast en rösts majoritet, vid
oavgjort hade lottning genomförts.
Så nära var det alltså att Nyköpings BIS inte blivit av.
Nyköpings Boll och Idrotts Sällskap bildades 1 januari 1966
med fyra sektioner: Fotboll, Ishockey, Friidrott samt
Sportstugesektionen med säte i Ryssbergen.
Klubbens färger beslutades till Rött och Blått då man ville
vara neutrala i förhållande till Nyköpings SKs färger vit och
svart, och Nyköpings AIK med färgerna grön och vit.
Till klubbens förste ordförande valdes överläkaren på
Nyköpings Lasarett, Åke Ramstedt, som var neutral i sin
relation till båda föreningarna. Övriga i styrelsen var bl.a
Egon Carlsson, Georg och Olle Söderström, Olle Berg och
Lars Sjöberg från Nyköpings SK. Nyköpings AIK bidrog
med Kurt Eriksson, Sören Jonsson, Bengt Frisberg och
Ludde Dahlstöm. Samtliga personer var under denna tid
verksamma inom Nyköpings förenings- och näringsliv.
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BETYDANDE ÅR
1966.

Hemvisten under de första åren kom att bli Nyköpings
AIK:s klubblokal på övervåningen på Bagaregatan 33.
Fotbollen bedrevs på Folkungavallen och ishockeyn på
Rosvalla.

1968/69.

Ishockeyn blev den sport som först kom att skörda
framgång. NBIS blev seriesegrare i div. 2 Södra som var
serien under Elitserien (dagens SHL). Kvalet vanns dock av
Färjestad som därmed inledde sin storhetstid.

1969.

NBIS stod för en jättesensation då man slog ut SIRIUS i
svenska cupens kvartsfinal i fotboll på Studenternas i
Uppsala med 3-1. Semifinalen förlorades sedan mot
Sandvikens IF med 2-0.

1970.

NBIS första serieseger i fotboll. I en avgörande match mot
Motala på Folkungavallen segrade man med hela 10-0 och
vann div. 3 Nordöstra Götaland. Värt att nämna är att en
av de bästa spelare Nyköping fått fram, Roger Landström,
stod för otroliga 7 mål i matchen.

1971.

Den första säsongen i fotbollens div. 2 blev lyckad. Under
stor del av säsongen slogs man i toppen och när SAAB
Linköping kom på besök slogs publikrekord på
Folkungavallen med fantastiska 4 210 åskådare.
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1973.

A-planen på Rosvalla lades om, nuvarande läktare byggdes
och därmed kunde det även spelas matcher på Rosvalla.
Läktaren är fortfarande densamma och kostade 240 000
kronor att bygga.

1974.

Representationslaget i fotboll begick premiär på Rosvalla
Stadion som sedan dess varit NBIS hemmaarena.

1976.

NBIS utökades med flick- och damfotboll. Denna sektion
lades ned år 1990 men återuppstod år 2007.
Publikrekord sattes på Rosvalla då 3 402 åskådare kom för
att se mötet i fotboll mot Västerås SK i en toppmatch i
div. 2 vilket kan jämställas med dagens Superettan.

1977.

NBIS flyttade in i sin nya klubbstuga som medlemmar
under ledning av Lars Yrvehed byggt nere vid Rosvalla.

1978.

Slutade 3:a i div. 2. Den historiskt bästa tabellplaceringen
genom alla tider för NBIS.

1983.

Serieseger i div. 3 samt kvalseger mot Falun med Mats
Gren i anfallet vilken senare samma år skrev på för IFK
Göteborg. NBIS vann kvalet och tog sig till div. 2.

1990.

Ishockeyn bröt sig ur NBIS och bildade NH 90.

1994.

Ännu en serievinst i div. 3 som tog NBIS tillbaka till div. 2.
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2000.

Friidrotten bröt sig ur NBIS och bildade NBIS Friidrott.
Friidrotten i Nyköping blev känd över hela landet genom
SAAB-ANA spelen som lockade världsstjärnor och
storpublik till Rosvalla under 1970- och 1980-talet.

2000.

Efter en andraplacering i div. 3 vann vi kvalmatchen mot
Vasalund vilket tog NBIS tillbaka till div. 2.

2003.

Klubbstugan såldes och man flyttade till lokalen i
anknytning till ishallen.

2003.

Serieseger i div. 3 vilket tog NBIS tillbaka till div. 2.
Föreningens två toppforwards, Dago Funes och Björn
Anklew, stod för nästan 50 mål tillsammans. Dessa spelare
värvades under hösten till Allsvenskan med klubbadress
IFK Norrköping respektive Halmstad BK.

2012.

Vann div. 2 och gick äntligen upp i div. 1 vilket när boken
skrivs är NBIS serietillhörighet. Men vi vill mer!

2017.

I svenska cupens gruppspel lockade mötet mot allsvenska
Hammarby IF 2800 åskådare på Rosvallas nyanlagda
konstgräs KGA.
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EN VÄG TILL ELIT
Vår ungdomsfotboll har bidragit med flertalet spelare till Allsvenskan och/eller till något landslag. Detta hade inte varit möjligt utan passionerade tränare och ledare under de betydelsefulla
ungdomsåren.
1970-talet.
Björn Carlsson – Djurgårdens IF 1976.
1980-talet.
Torbjörn Dahlström – Pojk/Juniorlandslag.
Åtvidabergs FF 1981.
Kjell Granqvist – Hammarby IF 1984.
Stefan Rexin – Djurgårdens IF 1985.
Jonas Claesson – Djurgårdens IF 1988.
1990-talet.
Peter Berggren – Hammarby IF 1994.
Peter Hjelm - Pojk/Juniorlandslag 1994-1996.
Ferdinand Sipöcz – Djurgårdens IF 1995.
2000-talet.
Peter Enckelman – Aston Villa 2000.
12 A-landskamper för Finland
Dani Hamzo – Östers IF 2003.
Fredrik Holster – Pojk/juniorlandslag.
BK Häcken 2006.
2010-talet.
Adam Lundqvist – Pojk/juniorlandslag. IF Elfsborg 2011, 2 Alandskamper samt spel i OS 2016.
Pontus Nordenberg – Åtvidabergs FF 2013
Rami Kaib – Pojk/juniorlandslag. IF Elfsborg 2014.
Oscar Karlsson – Gefle IF 2014
Mahmoud Eid – Kalmar FF 2016. Palestinas landslag.
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VISION

Foto: Lasse Jansson

”Vi skall verka som
förebilder och
motivation för
Nyköping”
Verksamheten för Nyköpings BIS ska anspela till
fotboll och ha en stark prägel av samhällsansvar där
alla ges möjlighet att utvecklas och ta ansvar.
Vi skall bidra till en förbättrad folkhälsa genom att vara
aktiva i samhället som idrottsförening med bredd-, elit- och
veteranverksamhet.
Vi skall ta ett aktivt samhällsansvar genom våra sociala
projekt med målsättning att minska utanförskapet och öka
motivationen att bidra till ett hållbart, inkluderande
Nyköping.
I Nyköpings BIS är vi alla förebilder och vårt agerande
skapar motivation för Nyköping och regionen.
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MÅL

Foto: Jens Alvin

”VI känsla i
klubben och med
Nyköping”
Vår historia och identitet är unik och tydliggör vilka vi är
och vad vi står för som idrottsförening i Nyköping.
Klubbmärket på bröstet är en del av föreningens identiet
och märket synliggör att vi delar värderingar och du är en
betydelsefull individ i Nyköpings BIS. Klubbmärket och
våra värderingar bidrar till en stark VI känsla i klubben och
med Nyköping.
Det viktigaste bidraget står man enskilt för genom att leva
efter våra värderingar på och utanför arenan. Som aktiv
medlem tar man personligt ansvar för att vårda relationer
och bidra till att alla känner sig välkomna i vår förening och
i Nyköping. Ett ”Hej!” är starten på en ny relation men
även omvårdnad av en pågående.
Det är så vi blir Vi med oss själva och med Nyköping.
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”Hållbar
integration och
gemenskap via
Nyköping för alla”
Genom ”Nyköping för alla” vill vi att ungdomar utvecklas
till fördomsfria medborgare som tar ansvar för sin egen
utveckling och för vårt samhälle.
Målgruppen är ungdomar som vill påverka sin egen framtid
samt aktörer inom offentlig sektor, förenings- och
näringsliv som vill skapa betydande och varaktig
samhällsnytta tillsammans med oss.
Detta sker genom idrottsaktiviteter, främst fotboll, som
bidrar till att motverka fördomar, förmedlar viktiga
budskap till vårt samhälle och erbjuder unga vuxna en väg
in på arbetsmarknaden.
På detta sätt tar vi ett stort samhällsansvar och bidrar till en
tryggare uppväxtmiljö i Nyköping.
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Foto: Lasse Jansson

”Minst ett elitlag
som verkar som
förebild och
motivation”
Vi värnar både bredd och elit inom fotbollen vilket mycket
väl speglar våra ungdomars idrottsutövande. Vi finns för
alla oavsett ambitionsnivå.
Vår långsiktiga målsättning är att vi skall ha minst ett elitlag
som representerar vår förening och Nyköping med spelare
från vår ungdomsverksamhet.
Detta skall ske genom en certifierad fotbollsakademi med
välutbildade instruktörer och staber som följer
utbildningsstegen i BIS akademin för att utveckla egna
talanger. Vi välkomnar även nya spelare från Nyköping och
regionen som vill utvecklas i en miljö som präglas av
passion, eget ansvar och stort mod för att utvecklas till en
elitspelare på sikt.
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VÅRA VAL

Foto: Jens Alvin

BREDD
Idrott ska vara roligt! Alla barn och ungdomar har rätt att
må bra, känna sig välkomna och utvecklas i en trygg
gemenskap i Nyköpings BIS. Vi är en breddförening och
värnar om våra barn och ungdomar.
Vi står för rättvisa villkor och alla barn skall vara med så
länge som möjligt i vår breddverksamhet som innefattar
åldern 6-15 år. Vi ger alla samma möjlighet till utveckling
där individuell nivåanpassning är en naturlig del för att
skapa en utvecklande tränings- och tävlingsmiljö.
Vi värnar barnens spelregler som BRIS och RF tagit fram:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alla barn är lika mycket värda och skall behandlas
med respekt.
Alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina
villkor.
Alla barn har rätt till stöttande vuxna.
Inget barn skall bli utsatt för sexuella övergrepp.
Inget barn skall bli utsatt för våld.
Inget barn får bli utsatt för mobbning eller
trakasserier.
Alla barn har rätt att känna sig delaktiga i vår
förening.
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ELIT
Nyköpings BIS skall bedriva den bästa elitförberedande
verksamheten i regionen och erbjuda samtliga spelare en
tränings- och matchmiljö som gör dem redo för aktuell
nivå. Föreningens långsiktiga ambition är att via våra
representationslag ta sig vidare mot sina drömmars mål.
Verksamheten är för en begränsad trupp från 16 års ålder
där huvudfokus är att förbereda högt motiverade spelare att
nå svensk elitfotboll.
Samtliga resultat i verksamheten skall ha ett sportsligt och
mätbart mål på lång sikt på både individ och trupp men
skall även innehålla mätbara säsongsmål.
Verksamheten skall ledas av välutbildade instruktörer med
god erfarenhet av ungdomsfotboll från 16 års ålder upp till
seniornivå.
Representationslag avseende Elit- och Seniorverksamhet
skall representeras med det som, vid aktuellt tillfälle, anses
vara det bästa möjliga laget utifrån den spelfilosofi som
respektive fotbollskommitté föreslagit, vilket skall följa
föreningens långsiktiga ambitioner utifrån sport och
utveckling.
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SAMHÄLLE
Nyköpings BIS vill bidra till en tryggare uppväxtmiljö i
Nyköping. Vi vill att ungdomar utvecklas till fördomsfria
medborgare som tar ansvar för egen del och för vårt
samhälle i stort.
Detta sker genom att vi erbjuder idrottsaktiviteter som
bidrar till att motverka fördomar, förmedla viktiga budskap
till vårt samhälle och erbjuda unga vuxna en väg in på
arbetsmarknaden.
Via våra aktiviteter skapas möten mellan människor, främst
ungdomar, som troligtvis inte skulle träffas på annat sätt
och vi ger unga förebilder möjlighet till ökat ansvar och
personlig utveckling.
Vi skall alltid se individen och ge unga vuxna möjligheter
oberoende av bakgrund och vi skall bry oss genom att
välkomna men också ställa krav. Föreningens vuxna skall
dela med sig av erfarenheter och gå i god för de unga
individer som behöver det.
Nyköpings BIS mission är att bidra till en förbättrad
folkhälsa och ett hållbart samhälle.
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IDENTITET

Foto: Lasse Jansson

VÄRDEORD
Våra värdeord förenar oss och värnar klubbkänslan.

•

GLÄDJE

•

STOLTHET

•

GEMENSKAP

•

LOJALITET

•

PASSION

Glädje är en stark drivkraft för att trivas och må
bra. Vår kärlek till bollen skapar glädje, energi och
vilja att prestera. Vi har roligt tillsammans.

Vi är stolta över vårt ursprung och vår identitet.
Klubbmärket ger oss trygghet, mod och styrka.

Vi tillsammans är Nyköpings BIS. Vi stöttar
varandra i med- och motgång. Hos oss är man
aldrig ensam.

Vi står upp för Nyköpings BIS och varandra på och
utanför arenan. Vår lojalitet är gränslös.

Vi brinner för fotbollen och Nyköpings BIS. Vår
passion bryter barriärer och höjer ambitionerna.
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VÅR TRÖJA
Nedan beskrivning kompletterar våra värdeord och ger oss
riktlinjer om hur vi tänker och agerar på och utanför
arenan. Vår tröja är unik och den skall vi vårda ömt.

Laganda.

Inget är större än föreningen och våra medlemmar. Vi
tänker som ett lag, utvecklas som ett lag och ställer upp för
varandra som ett lag. Vi respekterar och tar tillvara
varandras olikheter. Tillsammans blir vi Nyköpings BIS.

Kommunikation.

Vår kommunikation är ärlig och uppriktig. Vi uppskattar
dialog som sker i ett öppet, positivt och utvecklande klimat.
Konstruktiv feedback hjälper oss att bli bättre.

Resurser.

Vi är räddda om våra resurser. Det innefattar allt från
material till staber, spelare och vår kanslipersonal. Våra
samlade resurser är vår viktigaste tillgång.

Nyfikenhet.

Vi är nyfikna på varandra och att lära oss nya saker. Vi tror
att allt kan förbättras och nyfikenheten skapar nya
möjligheter till utveckling individuellt och som förening.
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Engagemang.

Vi är engarerade i Nyköpings BIS. Tillsammans löser vi det mesta
och ställer upp solidariskt när det krävs. Vi tar kollektivt ansvar
för helheten och bidrar enskilt för att fortsätta utvecklas som
förening.

Allas lika värde.

Hos oss är alla lika mycket värda. Vi värnar allas lika värde oberoende av nationalitet, etniskt ursprung, religion, kön, sexuell
läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar. Vi gillar olika.
Olika är bra.

Rent spel.

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, matchfixning,
doping och mot mobbning, trakasserier och våld på och utanför
arenan är en självklarhet för oss

Långsiktighet.

Vi är övertygade om att långsiktighet är avgörande för framgång.
Våra beslut skall alltid ha sin grund i det långsiktiga perspektivet
för ett hållbart Nyköpings BIS.

Förebild.

Att agera som förebild är en självklarhet i vår förening. Det är så
vi vårdar klubbmärket och våra medlemmar.

39

Foto: Lasse Jansson

ARENAN
Arenan är vårt huvudsakliga forum. Det är där vi träffas
och utvecklas tillsammans inom vår passion fotboll. Där
träffar vi även supportar, funktionärer och våra högt
respekterade domarteam. Här visar vi upp vår förening,
vilka vi är och vad vi står för.

Ledarskap.

Vi har ett ledarskap som kännetecknas av passion, glädje
och gott ambassadörsskap. Våra ledare har ett neutralt
förhållningssätt mot domarteam, matchfunktionärer och
bortasupportrar. Vi är alltid välkomnande och stöttande.

Spelarskap.

Våra spelare är välutbildade kring fairplay och spelets
regler. Vi förstår vikten av ambassadörsskap för vår
förening utanför arenan. Vi rättar oss efter de regler som
gäller före, under och efter träning och tävling.

Fair play.

Vi står för respekt, ärlighet, rättvisa och rent spel. Vi visar
ömsesidig respekt för motståndare, domarteam,
funktionärer och samtliga supportrar. Vi använder ett
språkbruk fritt från svordomar och uppträder på ett
föredömligt sätt före, under och efter tävling.
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Foto: Jens Alvin

SUPPORTER
Nyköpings BIS supporterkultur är allra tydligast i vår
ungdomsfotboll där vårdnadshavare, övrig släkt och vänner
är en betydande och aktiv del av lagets utveckling under
många år.

Föräldraskap.

Den viktigaste personen för den enskilda spelaren i vår
ungdomsverksamhet är vårdnadshavarna som stöttar hela
laget, ledarstaben och vår förening. Vi visar glädje, stolthet
och gemenskap på tränings- och tävlingsarenan där vi även
visar tillit till matchfunktionärerna i vår gemensamma
passion fotboll.

Gemenskap.

I en förening är alla viktiga och alla behövs. Utan ideella
krafter och viljan att bidra kan en förening inte leva.
Det kan vara runt det egna laget för ökad gemenskap men
även att bidra till hela föreningen för att visa lojalitet mot
varandra.
Som vårdnadshavare är det enskilda deltagandet i vår
gemenskap viktigt och en förutsättning för att allt skall
fungera runt barnens idrottande i vår ideella förening.

43

6

ETT LAG

Foto: Lasse Jansson

Allt vi gör, det gör vi tillsammans. Det är så
vi blir VI med oss själva i föreningen och
med Nyköping
I vårt lag kan varje medlem ses som en mentor. Vi är alla
olika och skall bidra till lagets framgång på vårt eget sätt
utifrån den vi är och den kompetens vi har. Att lära av
varandra, och att lära sig förstå varandra är värdefullt för att
få nya idéer och viktiga kunskaper till vårt lag.
Att tillhöra ett lag kan ge oss som individer verktyg för att
utvecklas och se världen ur nya och sunda perspektiv.
Vi vill att man ska känna tillhörighet. Vårt lag är som en
familj. Vi tar hand om varandra. Vi kämpar, vinner och
gläds tillsammans. Vi förlorar, deppar och tar oss upp
tillsammans. Som ett lag.
Tillsammans växer vi som förening, som individer och
tillsammans tar vi oss framåt. Vi har alla en gränslös
passion och som ett lag vill vi mer.

Vi är Nyköpings BIS.

GRÄNSLÖS
PASSION.
VI VILL MER.

