
OGI’s formål 
 

OGI er en multiidræts forening, for totalforsvarsre-

gionens personale, frivillige medlemmer af hjem-

meværnet og deres familier. Foreningen spænder 

over mange aktiviteter og kan spænde over endnu 

flere, da det er medlemmerne der bestemmer vores 

aktiviteter. Så er i et hold, der mangler et for-

eningsmæssig ståsted, hjælper vi jer gerne. Har 

dette fanget din interesse  se mere på vores hjem-

meside www. ogi-tfrs.dk  du kan også kontakte de  

forskellige aktivitetsleder se på bagsiden. 

OGI’s aktiviteter 

Skydning: 
I skydning træner vi en gang om ugen på en 

indendørs bane, hvor vi primært træner  

9 mm pistoler, men naturligvis er der også mulighed 

for at træne med geværer. 

 

Ud over den ugentlige skydedag har vi også nogle 

dage om året, hvor vi går ud og træner på en langdi-

stance bane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motionsløb: 
Motionsløbeafdelingen deltager i forskellige 

løb rundt omkring i Danmark og udlandet.  

Blandt disse løb kan nævnes Korup halvmaraton, 

H.C. Andersens maraton, Veflinge løbet og Ham-

burg maraton. 

 

 

OGI’s aktiviteter 

Lystfiskeri: 
Lystfiskeafdelingen arrangerer fisketure i 

Danmark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

March: 
Marchafdelingen deltager aktivt i Danmark 

og udlandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondirum: 
I dagtimerne vil det være muligt 

 at træne selv mellem 09.00 - 15.00 

Ved henvendelse til aktivitetslederen kan 
mindre grupper få udleveret nøgle. 

Badminton: 
Badminton træner et par gange om ugen. 

OGI’s historie 
OGI er oprettet den 1. marts 1922 og er en af Dan-

marks ældste militære idrætsforeninger. Forenin-

gen blev oprettet til at varetage den frivillige idræt 

i garnisonen. Dette har siden udviklet sig så det 

også gælder regionens frivillige personel og deres 

familier. Foreningen har gennem årene været vært 

ved mange stævner, men har også taget mange me-

sterskaber hjem. 

 

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.sl1982.dk/images/lystfisker.gif&imgrefurl=http://www.sl1982.dk/arrangementer.htm&usg=__8Q-V0aRiu-nI5DpZdP9iDpQK5YM=&h=196&w=195&sz=7&hl=da&start=2&um=1&tbnid=Rf2D77ZVyS64aM:&tbnh=104&tbnw=103&prev=/images%


OGI bestyrelsen 
Formand:  
 Bjarne Bentzen 

Mobil: 42296002 

 Mail: formand@ogi-tfrs.dk 

 

Næstformand 

Ernst Bluhm 

 Mobil.: 20161073 

 Mail: naestformand@ogi-tfrs.dk 

 

Sekretær:  
 Robert Blohm 

 Mobil: 41382000 

 Mail: sekretar@ogi-tfrs.dk   

 

Kasserer: 

 Hans Jørgen Kyster  

 Mobil: 28899530 

 Mail: kasserer@ogi-tfrs.dk 

 

Bestyrelse medlem: 

Jørgen Emdal Larsen 

Tlf. 40837365 

Mail: je@ogi-tfrs.dk 
 

IT ansvarlig:  

Kai Hou 

Mobil: 22844671 

Mail: webmaster@ogi-tfrs.dk 

 

Rettet  marts 2015 

OGI medlemskab 
Medlemskab beregnes for et kalenderår og betales på 

netbank konto nr.1551-3173283  senest 1. feb. Ind-

kaldelsen til den ordinære generalforsamling udsen-

des pr. mail. Melder man sig ind efter den 1. august, 

beregnes der ½ kontingent for resten af året. 

Kontaktoplysninger 
 

Skydning:  

 

 Steen Allan Olsen 

Mobil: 23444941 

 Mail: skydning@ogi-tfrs.dk 

 Kontaktes bedst via mail 

Motionsløb: 
 

 Alex L . Hansen 

 TLF.: 64831533 

 Mobil: 21206688 

 Mail: lob@ogi-tfrs.dk 

 

Badminton: 
 

 Bjarne Bentzen 

 Mobil.: 42296002 

 Mail: badminton@ogi-tfrs.dk 

 

Lystfiskeri: 

 Ernst Bluhm 

 Mobil.: 20161073 

 Mail: fisk@ogi-tfrs.dk 

 

Motionsrum: 
 

 Bjarne Bentzen 

 Mobil.: 42296002 

Mail: motion@ogi-tfrs.dk 

 

March: 
 

 Michael H. Thyregod 

 TLF.: 30244340  
 Mail: march@ogi-tfrs.dk 
 

 

 

Se også vores hjemmeside 

www.ogi-tfrs.dk 

 

Odense Garnitions Idrætsforening 

Sdr. Boulevard 21 5000 Odense C 

 mail:  ogi@ogi-tfrs.dk  

mailto:je@ogi-tfrs.dk

