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De afgelopen maanden hebben we boekjes met wandelingen, fietsen autoroutes samengesteld. Elke route heeft een duidelijke
beschrijving, een routekaartje en soms een foto. De boekjes
kunnen tegen een kleine vergoeding in onze kiosk worden gekocht.

Ice Music Festival ( www.icefestival.no )

Op 29 en 30 januari werd het Ice Music Festival in Geilo
georganiseerd. Op Geilotjødne werd een week gebouwd aan de
arena en de instrumenten. Het ijs voor de instrumenten werd uit
Vats fjorden gehaald. Op zaterdagavond begon het volle maan
concert om 23.59 uur en duurde tot ongeveer 1.00 uur. Het was
koud, ongeveer –20°. Het concert wordt elk jaar in januari
gehouden bij volle maan. Kijk op de website voor meer
informatie, foto’s en filmpjes.

Klussen? In het voorseizoen (mei-juni) zijn we op zoek naar handige

handen die samen met Rinie het noodzakelijke onderhoudswerk op de
camping willen uitvoeren in ruil voor gratis overnachtingen.
Oppassen! We zijn op zoek naar oppassers voor de camping, ons huis
en Maxi en Laika. In het voorjaar zoeken we van 7 april 2010 tot
20 april 2010 oppassers, het mag ook eerder en langer zijn.
In het najaar gaat het om ongeveer 3 weken in oktober.
Interesse? Stuur ons een e-mail voor meer informatie.

Het weer in Hovet:
Januari was extreem koud. De laagste
temperatuur bij Geilo Målestation
(772 moh) werd gemeten op 7 januari:
–33,1°. In Noorwegen werden veel
records, die sinds 1987 en soms sinds
1914 stonden, gebroken. In het Oslofjord moeten, voor het eerst sinds 20
jaar, ijsbrekers worden ingezet voor
de scheepvaart. De gemiddelde
temperatuur was 6,5°lager dan het
langjarige gemiddelde. Neerslag viel
er bijna niet: normaal 52 mm en nu
14 mm. Kijk op
http://www.birkelund-camping.com/
Birkelund_camera_nl.htm of
http://full.storm.no/aftenposten/
Vaer.aspx?ID=100150 voor het actuele
weer.

Winter! Door de extreme en lange koudeperiode hebben we veel
problemen met de waterleidingen van de waterbron gehad. In eerste
instantie kon Rinie elke morgen met behulp van een föhn de leidingen
ontdooien. Maar na een week met extreme vorst was dit niet meer
mogelijk en waren op 7 januari ook de leidingen van de bron naar de
kiosk, het kleine sanitairgebouw en ons huis bevroren. Omdat er in het
weekend veel gasten zouden komen besloten we op zaterdag naar een
bedrijf te bellen dat de leidingen kan ontdooien door uit een tankauto
stoom door de leidingen te blazen. Helaas kan deze tankauto zijn werk
niet doen als het kouder is dan –25°. We hadden nog hoop dat door een
stijging van de temperatuur de leidingen vanzelf zouden ontdooien maar
het bleef te koud. Op maandagmorgen om 9 uur kwam de tankauto en na
3 uurtjes werken waren de leidingen ontdooid en hadden we weer
stromend water. Het was jammer dat de volgende nacht een waterleiding in de kelder ging lekken en we het water weer af moesten sluiten
en het dus weer even gedaan was met het stromend water. Gelukkig kon
de loodgieter het probleem snel oplossen. In het laatste weekend van
januari was het weer erg koud en bevroor de hoofdwaterleiding van de
gemeentelijke waterleiding en hadden we in het grote sanitairgebouw
geen stromend water.

Ook de auto-accu’s hadden last
van de kou en de NAF sleepauto
deed goede zaken. Het advies
was om de motor elke dag
45 minuten te laten draaien.

