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Konkurrencesport. Roskilde Fe-
stival er ikke blot usunde laster
som druk og tobaksrygning. Her
trives også den sunde livsudfol-
delse.

ROSKILDE. - Vi er her for at se bryster,
der hopper op og ned, lød det fra drenge-
ne. De indrømmede selv, at de kom fra en
lejr, hvor der var et markant underskud
på kvinder.

Pigernes motiv var knap så egennyttigt:
- Vi er her for at støtte vor ven, der løber

med. Han elsker at være nøgen.Vi håber,
han vinder.

Også på tilskuerpladserne var der bøl-
gegang, da en snes kåde deltagere stillede
op til det efterhånden traditionsrige nø-
genløb på Roskilde Festival. Flere af lø-
berne indrømmede, at de havde drukket
sig en lille bøhmand på for at samle mod.

Og langs løbebanen kom hundredevis af
tilskuere med friske og nogle gange måske
lidt for friske kommentarer.

Nogle af løberne havde det i forvejen ik-
ke alt for nemt. En af herrerne forsikrede
således, at hans tissemand normalt er me-
get større. Det var kun, fordi det var så
koldt, at den var krympet til en størrelse
small, forsikrede han.

Der blev hujet og klappet og fotografe-
ret på livet løs ude fra sidelinjen.

Den hurtigste mand blev Magnus, og
den hurtigste kvinde hed Aoife og kom fra
det katolske Irland, hvor hun - som hun
sagde - bestemt aldrig ville dyrke en så-
dan form for idræt.

Førstepræmierne var billetter til næste
års festival. Til alle de andre modige yng-
linge og skønmøer var der gratis drinks i
Gringo Bar. Hans Chr. Davidsen

Stor interesse for legemsøvelser

Denne ædle krop tilhører Magnus, der vandt nøgenløbet for tredje gang i træk.

En kåd fyr slog en skæv vejrmølle undervejs. (Fotos: Lars Helsinghof, Scanpix) Vinderen Magnus hyldes af de andre idrætsudøvere.

Så er starten gået til årets nøgenløb på Roskilde Festival.

ROSKILDE. 46 udenlandske sælgere af alt fra gummi-
støvler til tasker og smykker fik på årets Roskilde Festi-
val deres første møde med skattefar. Der var i alt 103
danske og udenlandske boder på festivalen, og det er før-
ste gang, at Skat er i aktion for at få registreret omsæt-
ningen hos boderne fra udlandet. Men indsatsen falder i
god jord hos de danske boder.

- De danske boder var glade for, at vi var der.Vi snak-
kede med de boder, som allerede var momsregistrerede,
og de synes selvfølgelig, at det var ulige, at de udenland-
ske boder kunne snyde sig udenom, siger Skats afdelings-
leder på Skattecenter Roskilde, Gert Høj.

Samtidig har Skat også erfaret fra kræmmermarkeder
rundt omkring i landet, at de udenlandske sælgere ofte
ikke er klar over, at de skal betale moms af deres omsæt-
ning. Derfor går Skat nu igang med at udforme informa-
tionsmateriale til de mange sælgere fra udlandet, som ta-
ger turen mod de danske dyreskuepladser.

På årets Roskilde Festival har de udenlandske boder
tilsammen solgt for omkring 1,3 millioner kroner og skal
derfor samlet betale en momsregning på omkring 260.000
kroner.

- Der har været et par stykker med en omsætning på
80-100.000 kroner, men ellers ligger de i snit på 30.000.
Det har været boder med tøj, smykker og gummistøvler.
Og i de boder med solbriller har det så knebet lidt mere
med at få omsætningen op, siger Gert Høj.

Succesfuld momsjagt 
ROSKILDE. I mudder op
til bilens mave. Det syn
mødte de mange bilejere,
som ville hjem fra årets
Roskilde Festival. Falck ar-
bejder i søndags og i går
på højtryk for at få trukket
bilerne ud, og der var me-
get lange ventetider.

Problemet var, at regnen
havde gjort parkeringsom-
råderne så bløde, at stort
set alle biler og camping-
vogne skulle trækkes ud.

Falck havde søndag syv
biler og 14 mænd parat til
at hjælpe folk, og det var
der brug for.Ved 18-tiden
søndag aften var omkring
500 biler løsrevet fra mud-
deret, mens omkring 700
campingvogne endnu i går
ventede på at få fast grund
under hjulene. Nogle slip-
per formentlig først ud af
Roskilde i dag.

Trafikkaos på
Roskilde Festival
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Nu skal der ryddes op i Roskilde. Menneskelige og andre efterladenskaber fotograferet i
går. Campingpladsen lignede mange steder en slagmark, og de store mængder nedbør
havde også bidraget til kaos. (Foto: Keld Navntoft, Scanpix)


