Rockstjärnan Ian Haugland lät sterilisera sig i Rockklassikers direktsändning.
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Rockstjärna steriliserad i direktsändning
Rockstjärnan Ian Haugland, till vardags programledare på radiostationen
Rockklassiker, tog i morse beslutet att hastigt sterilisera sig. Det är ännu
oklart om Haugland kommer att kunna sända i eftermiddag.
Varje vardag mellan 14-18 hör man Ian Haugland som programledare på den
kommersiella radiostationen Rockklassiker, som är Sveriges absolut största
rockstation. Haugland är väldigt populär bland Rockklassikers lyssnare, då
han är otroligt snabbtänkt och besitter en stor portion humor. Fans världen
över känner även Haugland som trummis i Europe - Sveriges mest
framgångsrika rockband genom tiderna med över 20 miljoner sålda album.

I morse hände något utöver det vanliga då Haugland hörde av sig till
Rockklassikers programchef, efter att ha fattat ett drastiskt beslut.
Rockstjärnan och tillika programledaren hade fått tag i en läkare som kunde
sterilisera honom omgående - ett ingrepp Haugland funderat över under en
längre tid. Haugland mår efter omständigheterna bra, men programchefen
har vidtagit åtgärder för att täcka upp eventuell frånvaro under dagen.

Bauer Media Sverige underhåller mer än fem miljoner lyssnare varje vecka
och når med det hela 50 procent av den svenska befolkningen. Vi berikar
vardagen för våra lyssnare och aktiverar våra kunder regionalt eller över hela
Sverige genom Sveriges största radiostation Mix Megapol, Rockklassiker, NRJ,
Vinyl FM, Lugna Klassiker, Retro FM och Svensk Pop. Dessutom lyssnar en
miljon av dem online och on demand på Podplay och Radioplay - våra
plattformar för tusentals populära podcasts och digitala hem för våra
stationer.
Vi är en del av Bauer Media Group, Europas ledande digitala kommersiella
audio broadcaster som verkar på åtta marknader; Sverige, Norge, Danmark,
Finland, Polen, Slovakien, Irland och Storbritannien, och når mer än 55
miljoner lyssnare varje vecka. Vi skapar innehåll och tillhandahåller tjänster
som är viktiga för miljoner människor runt om i världen.
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