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syns det er viktig at de som virkelig har noe de ønsker å bidra meg,
skal få lov til det. Et pluss i boken
er jo at disse menneskene jobber
med dette til vanlig.

Svennsen og musikk
Selv om han begynte ranglingen
for fem år siden, går historien lenger tilbake i tid.
- Det har seg sånn at jeg faktisk
spillte bordhockey med gjengen
i Svenssen. Så jeg hadde jo kjennskap til dem og hva de drev med i
en god stund.
Plutselig kan man høre liv i
naborommet, sønnen Francis er
våken. Han kommer labbende
inn i stua med sin lyse hårmanke.
Budskapet på t-skjorten til den 16
måneder gamle gutten er tydelig
og klar, AC/DC står det med store
bokstaver.
- Hvordan er det med interessen for musikk?
- Den interessen har jeg vel alltid hatt, men det var mer før enn
nå. Derfor kommer jeg ikke til å
blande meg så mye inn i selve bookingen av band til festivalen. Der
er og forblir Omund den beste, så
det ansvaret vil han fortsatt ha.

Årlig turnering og
familiebarnehage

farser til sultne festivaldeltakere.
Etter hvert ble han innkjøpssjef,
og nå overtar han skuta som festivalsjef.
- Tanken om at jeg skulle overta
etter Omund Norheim var vel
allerede tenkt lenge før det ble aktuelt og spørsmålet ble stilt. Spørsmålet ble vel egentlig aldri stilt

heller, vi ble enige etter som jeg
var ønsket som leder, sier Frode
Hagerup Jr.
Det er mange som har vært
med å dra lasset i flere år, disse
ønsker han å ha med videre.
- Det er veldig mange som har
vært med i mange år, som sliter
seg ut. Derfor ønsker jeg å få for-

delt arbeidet rundt festivalen på
en lengre tidsperiode i forkant av
festivalen, samt få med flere på
laget for å avlaste de som har gjort
mye tidligere år.
Allerede under årets festival
klarte han å skaffe ei som ville
være frivillig og baransvarlig, og
en revisor er også på plass. Jeg

Hver år arrangerer han og broren
en turnering hvor det spilles krokett med golfsett.
- Historien til turneringen begynte for 10 år siden. Da skulle jeg
og min tvillingbror arrangere en
fest hvor vi skulle feire 18-årsdagen vår sammen. Med årene ble
dette gjentatt, og vi begynte å spille krokett med golfsett etter hvert.
«Turneringen» har vel egentlig fått
navnet «Hagerup-festivalen».
- Det er litt rart hvordan en
bursdagsfest kan utvikle seg til å
bli en årlig turnering, men det er
kjekt med tradisjoner.
Det er ikke bare den årlige
turneringen i crocket med golfsett

Mor reagerte på at vi
tvillinger ikke hadde
fått innkallelse til
militæret. Derfor kontaktet hun dem for å
sjekke når sønnene
hennes skulle bli innkalt, da gikk det ikke
lange tiden før brevet
kom i posten.
som er en tradisjon i familien.
Hver uke samles Frode og søsknene til middag.
- Vi fire søsken samles hver
onsdag med familie og barn for
en felles middag. Til sammen er vi
åtte voksne, fem barn og en liten
på veg i den ene morsmagen.
Frode Hagerup drar på smilebåndet.
- Familiemiddagene blir på en
måte en blanding av 4-stjerners
middag og unge mødre. Vi har vår
egen familiebarnehage.

Engasjert
Frode er en engasjert mann, med
problem for å si nei til det han
liker.
- Jeg har veldig «smale» interesser, men det er viktig å finne noe
en liker å holde på med.
Han hadde nettopp sagt fra
seg ett verv for å få bedre til til
familien, så ble han leder for Ranglerock.
- Jeg har en veldig tålmodig og
forståelsesfull kone, noe jeg setter utrolig stor pris på, avslutter
Frode Hagerup Jr.

