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In februari hebben we voor het eerst, sinds we hier wonen, elanden
bij en op de camping gezien. Eerder hadden we al sporen gezien
maar nu lopen de elanden bijna dagelijks, ook ’s nachts, langs en
over de camping. Maxi en Laika reageren er meteen op want de
elanden lopen over hun territorium :-)

Het weer in Hovet:

De boekjes met wandelingen, fietstochten en autoroutes kunnen
bij ons in de kiosk worden gekocht en sinds februari zijn de
boekjes ook te bestellen. Op de website van de camping hebben
we een pagina gemaakt met de gegevens voor het bestellen van de
boekjes : www.birkelund-camping.com/Route_nl.htm .
De boekjes worden in een PDF-file naar de besteller gemaild.

Na een koude januari was ook februari
te koud. De laagste temperatuur bij
Geilo Målestation (772 moh) werd
gemeten op 1 februari: –32°.
De gemiddelde temperatuur was 4°
lager dan het langjarige gemiddelde.
Neerslag viel er voor de 3de maand op
rij minder dan normaal: normaal
36 mm en nu 28 mm.
Op 7 februari konden we, voor het
eerst sinds half november, de zon
weer zien. ‘s Morgens om 10.50 uur
kwam de zon boven de bergen uit.
Kijk op http://www.birkelundcamping.comBirkelund_camera_nl.htm
of http://full.storm.no/aftenposten/
Vaer.aspx?ID=100150 voor het actuele
weer.

Winter! Ook in februari hadden we problemen door de kou.
De problemen met de bevroren waterleiding van de gemeente werden na
4 dagen opgelost. Onze eigen waterleiding was nog een paar keer
bevroren maar gelukkig konden we dit met de föhn ontdooien. Op de
laatste zondag van februari was de waterleiding van de gemeente weer
bevroren. Omdat het koud blijft gaat de vorst steeds dieper de grond in.
Na een bezoekje van een monteur was de leiding na een paar uurtjes
weer ontdooid. In de laatste week van februari hadden we problemen
met de auto. Bij het wegrijden had de auto totaal geen trekkracht. Op
de helling op weg naar Geilo (6%) gingen we met een vaartje van 40 km
per uur naar boven. Na een bezoekje aan de garage in Geilo bleek dat,
door de kou en weinig rijden, de brandstofdrukregulator kapot was.
Voor reparatie konden we de volgende dag bij de Nissan garage in Gol
terecht waar het probleem na anderhalf uur werken opgelost was.
Inmiddels zijn alle extra rekeningen betaald en hebben we gelukkig de
afgelopen maanden hutten verhuurd en zo, de tot nu toe, gemaakte
extra onkosten weer terug kunnen verdienen. Laika en Maxi hebben
weinig last gehad van de kou. Dankzij hun wintervacht en het goed
geisoleerde hondenhok met hooi op de bodem konden ze prima
overwinteren.

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.

