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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.

3

1

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.
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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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Nyköping Futsal

STARKAST
VÄXANDE
IDROTTEN
Publik: ca 2000
Månad: Januari
Besökare: Från hela landet
Antal deltagare: 600
Klasser: Dam och Herr
Foto: Peter Sonander

”2 500 besökare under 2 dagar”

www.nykopingfutsal.se

Multistjärn

UNGDOMSCUP
SOM VÄXER
Publik: ca 5 800
Antal lag: ca 195
Månad: Januari-Mars
Besökare: Mälardalen
Antal deltagare: ca 2 900
Klasser: Ungdom 8-15 år

”5 800 besökare under
cupdagarna”

www.fotbollscuper.nu

Vår cup

STORA
INTÄKTER FÖR
NÄRINGSLIVET
Publik: ca 1 400
Antal övernattningar: Ca 1 300
Månad: Mars
Besökare: Sverige
Antal deltagare: ca 700
Klasser: Ungdom 13-16 år

Foto: Lasse Jansson

” Över 14 miljoner i omsättning på
3 år för näringslivet i Nyköping”

www.fotbollscuper.nu

SN Bollen

SVERIGES
STÖRSTA
SKOLTURNERING
Publik: ca 10 000
Antal lag: ca 140
Månad: Maj
Besökare: Nyköping, Trosa, Gnesta
och Oxelösund.
Antal deltagare: 1700 - 2000
Klasser: Skolbarn åk 1-6

”Nyköpings största enskilda
integrationsprojekt är en
fotbollsfest för barn
och ungdomar”

www.sn-bollen.se

Invitational

ELITSAMARBETE
MED AIK FOTBOLL
Publik: ca 1250
Antal lag: 32
Månad: Juni
Besökare: Svenska och
internationella akademier.
Antal deltagare: ca 500
Antal övernattningar: ca 1 100
Klasser: Flickor och Pojkar 12 år

” Internationella gäster fyller
stadens hotell och restauranger
under tre dagar i juni”

www.nykopinginvitational.cups.nu

CUP FÖR EN DAG

CUP FÖR EN
DAG
Publik: ca 1200
Antal lag: ca 35
Månad: Augusti
Besökare: Sverige
Antal deltagare: ca 600
Klasser: Ungdom

”Nytt koncept med potential
att växa”

www.gastabudsbollen.se

CUP MED
TRADITIONER
FÖR ALLA
Publik: ca 1300
Antal lag: ca 45
Antal övernattningar: ca 750
Månad: Oktober
Besökare: Sverige
Antal deltagare: ca 660

”Sedan starten 2006 har
Nyköpings näringsliv
omsatt 47 miljoner ”

www.fotbollscuper.nu

”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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”71 % uppger att gemenskapen
mellan ungdomar i området
har blivit bättre”

NATTFOTBOLL
Månad: September-April
Antal deltagare: 20-100 per kväll
Ålder: 13 år och äldre
Samhällsbesparing: 42 miljoner*
Mål: Att skapa en möjlighet till en
förbättrad integration och minskad
kriminalitet genom en meningsfull
sysselsättning under sena kvällar.
* Socioekonomisk Rapport enligt
forskare Björn Anders Larsson
(IEC)

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.

ALLA
ÖR

ÖPINand
G F sports
YKGirls

GIRLS AND
SPORTS
Månad: September-April
Antal deltagare: 15- 40 per kväll
Ålder: 13 år och uppåt
Mål: En verksamhet där innehållet
har idrottsinriktning, i synnerhet
fotboll, bland tjejer som inte längre
eller tidigare haft kopplingar till
idrotten av olika anledningar och
bakgrund.

”52 % svarar att verksamheten gör
att de idrottar mer än tidigare”

KPI:er

Antal genomförda aktiviteter: 147
Antal unga som deltagit i spontanidrotten: 579 (37%/63%)
Antal deltagartillfällen: 3 348 (31%/69%)
Deltagarsnitt per tillfälle: 23
Högst antal deltagare per ett tillfälle: 66
Antal områden (Rosvalla, Långberg, Tessin, Sporthallen): 4
Alla deltagare är i åldern 13-25 år.
(% tjejer/% killar) Siffror från 2017
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NBIS
INTERNATIONAL
Månad: Året runt
Antal deltagare: 20-30 spelare
Ålder: 14 år och uppåt
Mål: Fotbollsintresserade ungdomar
som inte redan har en förening.
Bra att veta: Seriesegrare i korpen
division 1 2018.

”33 % uppger att de vet att
kriminaliteten i området har
minskat tack vare verksamheten,
43 % att de tror det, 24 % har ingen
uppfattning”
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FOTBOLLSVECKA
I BRANDKÄRR
Månad: Vecka 32
Antal deltagartillfällen: ca 220
Ålder: Tjejer och killar upp till 13 år.
Mål: Alla oavsett bakgrund ges en
möjlighet att under sommarlovet
delta i en sommarlovsaktivitet där
fotboll är i centrum och Fair Play är
veckans nyckelord. Vara en verksamhet där unga barns intresse för
idrott väcks till liv.

”57 % uppger att de har fått
nya vänner”

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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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.

CERTIFIERAD

UNGDOMSAKADEMI
Serie: Ungdomsfotboll upp till 15 år
i Sörmland och 16-19 år i nationella
serier.
Antal spelare: ca 450
Antal ideella ledare: 99
Antal avlönande ledare: 11
Antalet medlemmar: ca 800

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.

ETT FRAMTIDA
ELITLAG
Serie: Division 1 Norra
Motståndare: Från Norrland via
Värmland till Östergötland.
Publik: ca 300
Tillhörighet: Ettanfotboll
Egna produkter: 32%
Mål: Superettan

”Över 30 % av spelarna är fostrade
i regionen”

Foto: Peter Sonander
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PARTNERSKAP

ARRANGEMANG/CUPER

NAMNSPONSOR

Som partner har ni 14 rättigheter kring arrangemanget/
cupen. Ni syns oerhört mycket lokalt men även i
nationellautskick. Ni stödjer enbart arrangemanget/
cupen. Ni har rätt till marknadsaktiviteter och
bildrättigheter samt mycket mer.

HALL/PLANSPONSOR

Som partner har ni 10 rättigheter i detta paket. Ni syns
mycket på plats och i spelscheman. Ni stödjer enbart
arrangemanget/cupen och har rätt till arenareklam m.m.

SLUTSPELSSPONSOR

Som partner har ni 10 rättigheter i detta paket. Ni syns
mycket på plats och i spelscheman. Ni stödjer enbart
arrangemanget/cupen och skänker priser till enskilda
och lag och har rätt till arenareklam m.m.

KLASSBOLLEN

Vi presenterar några förslag på paketlösningar för
Klassbollen. ”På plats” och ”erbjudande” -sponsor
finns också.

NAMNSPONSOR

Som partner har ni 16 rättigheter kring Klassbollen som
arrangeras av Nyköpings BIS. Ni syns oerhört mycket
lokalt. Ni stödjer enbart klassbollen och skolungdomar.
Ni har rätt till marknadsaktiviteter och bildrättigheter
samt mycket mer.

HUVUDSPONSOR

Som partner har ni 10 rättigheter kring Klassbollen. Ni
syns mycket lokalt. Ni stödjer enbart Klassbollen och
skolungdomar. Ni har rätt till marknadsaktiviteter på
plats m.m.

PLANSPONSOR

Som partner har ni 8 rättigheter kring Klassbollen. Ni
syns mycket lokalt. Ni stödjer enbart Klassbollen och
skolungdomar. Ni har rätt till marknadsaktivitet vid er
plan m.m.

ÅRSKURSSPONSOR

Som partner har ni 8 rättigheter kring Klassbollen. Ni
syns mycket lokalt. Ni stödjer enbart Klassbollen och
skolungdomar. Ni har rätt till banderoller på 1x3 m vid
arrangemanget m.m.

Foto: Lasse Jansson

CSR

Som partner till CSR verksamheten har ni rättigheten att
använda Nyköpings För Allas emblem intent och externt.

ALLA
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HUVUDPARTNER

Som partner har ni har 13 rättigheter kring Nyköpings
BIS CSR verksamhet. Ni ges även valbara rättigheter i
vår basverksamhet. Ni kommer att synas lokalt via barn
och ungdomar. Ni har rätt till marknadsaktiviteter och
bildrättigheter.

STÖDPARTNER

Som partner har ni 5 rättigheter kring Nyköpings BIS
CSR verksamhet. Ni kommer att synas lokalt via
hemisda. Ni stödjer endast CSR verksamheten.
Månadskostnaden är 2 000 kr och bindningstid 1 år.

EXKLUSIV PARTNER

Som partner har ni inte mindre än 25 rättigheter kring
Nyköpings BIS. Ni syns lokalt och nationellt. Ni stödjer
elitverksamheten, klassbollen och ungdomsverksamheten.
Ni har rätt till marknadsaktiviteter och bildrättigheter
samt mycket mer.

ELITPARTNER

Som partner har ni 10 rättigheter kring Nyköpings BIS.
Ni syns lokalt och nationellt. Ni stödjer elitverksamheten.
Ni har rätt till marknadsaktiviteter och bildrättigheter
samt branchexklusivitet.

UNGDOMSPARTNER

Som partner har ni 14 rättigheter kring Nyköpings BIS.
Ni syns inom vår ungdomsverksamhet men även på våra
elitlag. Ni har rätt till marknadsaktiviteter med spelare
och bildrättigheter från verksamheten.

CLUB 1966

Här har ni möjligheten att deltaga i två olika lösningar
men inom en och samma club. CLUB 1966 MINI med
två rättigheter och CLUB 1966 PREMIUM med tre
rättigheter. Alla medlemmar presenteras på hemsidan.

NIVÅER FÖR PRESENTATION PÅ HEMSIDA
Ni presenteras med logotyp under följande nivåer.
GRÄNSLÖS PARTNER 150 000 kr och uppåt
GULD PARTNER		
75 000 - 149 999 kr
SILVER PARTNER		
40 000 - 74 999 kr
BRONS PARTNER		
20 000 - 39 999 kr

ARENAREKLAM
Banderoller 1x3 m
TV-Sida 		
Yttre långsida		
Kurva			
Bakom mål

10 000 kr
7 000 kr
5 000 kr
10 000 kr

Skylt i aluminium
Matchklocka liten
Matchklocka stor

6 000 kr
15 000 kr

MATCHPROGRAM

Upplaga 200 st per match, gratis utdelning.
Liten		
3 000 kr
Kvartsida
6 000 kr
Helsida
9 000 kr

MATCHVÄRD

Exponering på sociala medier. Reklam i matchprogram,
intervju i matchprgram. Möjlighet att närvara med
utdelning av företagsreklam. Utse matchens lirare,
dokumenteras med foto. 4 matchbiljetter inkl. mat på
restaurang. Pris 6 000 kr

MATCHBOLL

Signerad matchboll, 4 matchbiljetter inkl. mat på restaurang.
Exponering i sociala medier och på hemsida samt i
matchprogram. 4 000 kr

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.

