
Lene Rødshagen startede i 1973 i B70 Tåstrup i klubbens svømmeafdeling. Svømmeafdelingen blev senere en selvstændig klub, der i 

starten af 90’erne indgik i startfællesskab med Fløng IF og senere i et startfællesskab med TIK’s svømmeafdeling.  

I 2010 blev B70 Tåstrup officielt sammenlagt med Swim Team Taastrup til en svømmeklub. 

Den 18. juni 2013 udnævner Helle Cornelius-Knudsen, fm STT, Lene Rødshagen til æresmedlem. 

Seniorsvømmer: 

Lene fortsatte sin svømmekarriere i 1983 som senior med 

mange svømmeaktiviteter på nationalt og internationalt  

niveau. I 1986 vinder Lene guld ved en rekreativ svømning 

og leg-disciplin ved de Europæiske All In i Holland og vin-

der 2 år efter også guld i 200 meter individuel medley ved 

samme mesterskab i 1988. 

Til de sjællandske og danske B-mesterskaber  svømmede 

Lene som senior guldmedaljer hjem til B70 hvert eneste år 

frem til 1992, hvor hun blev masters.  

Lene blev årets seniorsvømmer i B70 i 1983, 1985 og 1990 

og fik B70’s lederpris i 1989. På det her tidspunkt er Lene 

også meget aktiv inden for livredning og i 1991 deltager 

hun til verdensmesterskaberne i en nordisk livrednings-

holdkap. Lene modtog også kommunens idrætspris. 

Masterssvømmer: 

I 1992 fortsatte Lene som masterssvømmer og hun blev klubmester år efter år. I 1994 fik Lene sin 

nationale mastersdebut med 5 guldmedaljer til DOM-K i Lyngby og i 1996 fik hun sin internationale 

mastersdebut med 2 guld- og 3 sølvmedaljer til det nordiske mastersmesterskab i Haslev og samme 

år modtog Lene hædersprisen af Høje-Taastrup kommune.  

I 1997 var Lene med til EM for masters i Prag, hvor hun kom hjem med 2 sølv og 3 bronzemedaljer.  

Året efter i 1998 var Lene med til VM for masters i Casablanca i Marokko, hvor Lene tog sin første VM

-medalje i 200 meter butterfly i tiden 2.39,76, som kun var et lille sekund efter vinderen. Tiden var en 

nordisk mastersrekord.  

I 1999 var Lene med til DOM-K i Lyngby igen og her satte hun en dansk mastersrekord i 200 m but-

terfly i tiden 2.36.99. Denne danske mastersrekord har Lene fortsat 14 år efter d.d. (d. 18. 6. 2013). 

Lene fortsatte sin svømning som masters og slog fortsat danske og nordiske mastersrekorder. Lene 

deltog også i en række internationale mastersmesterskaber: NM i Island 1998, EM i Innsbruck i Østrig 

i 1999, EM i Millau i Frankrig i 2003, VM i Riccione i Italien i 2004 og NM i Odense i 2006. 

I 2013 har Lene 40-årsjubilæum og hun udnævnes til æresmedlem i Swim Team Taastrup. 

Lene Rødshagen 

40-årsjubilæum fra 1973—2013 og æresmedlem i Swim Team Taastrup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Årgangssvømmer: 

Lenes træner Ingrid Jørgensen, så hurtigt svømmetalentet i Lene Rødshagen og i 1977 udtalte Lene til B70’s 

klubblad:  

”Jeg startede med at ville lære at svømme. En gang imellem blev der taget tid på os, og lige pludselig skulle      

 jeg med til et stævne. Det synes jeg var skægt”.  

Lenes karrierer debuterede med, at klubben sendte hende til de danske årgangsmesterskab i 1977, hvor Lene 

som den første i svømmer i B70-regi vinder en årgangsmedalje. Klubben tildeler Lene Idrætsprisen og samme 

år vinder Lene 2 internationale guldmedaljer og en sølv og bliver klubmester i B70. Året efter fortsætter Lene 

med successen. Lene vinder guld til det danske årgangsmesterskaber, bliver igen klubmester og modtager 

svømmeforbundets sølvnål. I både 1980 og 1981 får Lene igen tildelt idrætsprisen for klubben B70. 

Sådan startede Lene Rødshagens svømmekarrierer og hendes succeshistorier stjal spaltepladserne i dels B70’s 

klubblad og i lokalaviserne i årene frem.   

 Internationale 
medaljer: 

Nationale 
medaljer: 

 Nordiske  
rekorder: 

Danske  
rekorder: 

 Guld:  15 167  8 46 

 Sølv: 12 47    

Bronze: 6 29     Klubmester: 18 gange 

        Idrætspriser: 6 gange 

       Lederpris: 1 gang 


