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Visserslatijn :-)
Vanaf 15 mei kregen we regelmatig van vissers de vraag of we al
viskaarten verkocht. Wij vonden het nog erg vroeg voor de vissen
maar blijkbaar waren de condities in de rivier voor de vissers
prima. Er was zelfs één visser die ons een e-mail stuurde waarin hij
enigszins gepikeerd meedeelde dat hij niet begreep waarom wij
hem geen viskaart wilde verkopen. Franka heeft een e-mail teruggestuurd dat hij altijd welkom is om bij ons een viskaart te kopen
maar dat we nog geen viskaarten verkochten. Rinie heeft de
volgende dag met Ola Mørk gebeld die ‘s avonds laat de nieuwe
viskaarten nog kwam brengen. Vanaf die dag hebben we al een veel
viskaarten ( dag– en seizoen) verkocht en vissers in de hutten
gehad. Veel vis is er nog niet gevangen want het water is nog
steeds te koud.
Wij zeggen : “als Einar komt is het goed vissen”.

Het weer in Hovet:
Het voorjaar is in volle gang en de
zomer komt er aan. De afgelopen
maand zijn de bomen en weilanden
groen geworden en de planten
gegroeid. De geur van seringenbloesem omringde ons en de
weilanden kleurden geel van de
paardebloemen. De dagen zijn lang
want het wordt niet donker.
Kijk op
http://www.birkelund-camping.com/
Birkelund_camera_nl.htm of
http://full.storm.no/aftenposten/Vaer.aspx?

Het nieuwe seizoen is goed begonnen !
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voor het actuele weer.

Nadat we tevreden op het winterseizoen konden terugkijken zijn we het nieuwe seizoen prima begonnen.
In de meimaand hebben we op de camping een stijging in de bezetting gezien van 94% en in de hutten was
de stijging 84%. Ook de maand juni zijn we prima begonnen. Het aantal reserveringen via
Buro Scandinavia is hoger dan in 2008. Als dit een voorbode is voor het hele zomerseizoen ziet het er
goed voor ons uit.

Oppassen ?
Voor de camping, ons huis en Maxi en Laika zoeken wij oppassers voor ongeveer 3 weken vanaf 2 oktober
2009. U woont in ons huis en zorgt tijdens onze afwezigheid voor de camping en Maxi en Laika.
Wij wonen en werken in Hovet i Hallingdal in Noorwegen. Hovet ligt op ongeveer 250 km van Oslo.
De camping ligt 592 m. hoog in een schitterend natuurgebied; een eldorado voor wandelaars, fietsers en
natuurliefhebbers. Als u interesse heeft om bij ons op te passen neem dan contact met ons op.

