
BK Tinnis

BK Tinnis bildades den 24 augusti 1965. Föreningen hade då ingenting med 
damfotboll att göra, BK betydde bandyklubb och Tinnis var helt enkelt namnet på 
hemmaplan.  Man spelade på den tiden bandy vintertid på badsjön i 
Tinnerbäcksbadet.  Det finns inte något material kvar om föreningens aktiviteter 
från den tiden eftersom detta förstördes vid en brand på 1970-talet.  Men vad 
man vet är att det var fråga om ett kamratgäng killar som ville spela bandy ihop 
och som också gjorde det i drygt 10 år. 
Tinnis utveckling som fotbollsklubb har skett parallellt med utvecklingen av dam- 
och flickfotboll över huvud taget i Sverige. Damfotbollen i Sverige drogs igång 
1967 av ett antal tjejer på landsbygden söder om Borås i Västergötland. Det var i 
lilla Öxabäck, som tjejerna började träna och spela fotboll och sedan spred sig 
fotbollsintesset som en löpeld över hela landet. När Östergötlands 
Fotbollsförbund startade sin första damserie 1971 med sammanlagt tio lag var 
tjejerna i BK Tinnis väl förberedda efter två säsonger i Korpen och knep en 
hedrande andraplats efter då suveräna IK Sleipner. Tinnis var då det enda laget 
från Linköpings kommun som ställde upp men hade i gengäld en stor trupp med 
cirka 50 aktiva. År 1976 genomfördes de första förberedelserna för ett nationellt 
seriesystem för damfotbollen. Tinnis placerades i en serie som kallades Div III 
Östra Götaland (div I – II fanns inte) och fick nu spela även mot lag från Småland 
och Blekinge. 
Hur kom det sig då att det kunde bli en förening som bestod av en manlig 
bandysektion och en kvinnlig fotbollsektion? Ja, svaret är helt enkelt det att det 
var bandyspelarnas fruar och flickvänner, som fördes samman av att stå och titta 
på bandy som ville göra något aktivt för egen del.  1969 bildades den såkallade 
damsektionen som ställde upp med ett lag i den fotbollsserie som Korpen i 
Linköping bjöd in till.
År 1977 lämnade bandysektionen föreningen och bildade tillsammans med 
andra bandyklubbar det som idag är BK Derby. Då bandyn lämnade föreningen 
hade det länge diskuterats om samgående med någon annan förening eller till 
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