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Stierenvechten :-)
Op 14 juli 2009 was er ‘s morgens al vroeg consternatie op de
camping. Franka ontdekte een loslopend stierkalf op de weg en
toen er een auto aankwam rijden besloot het kalf dat de camping
ook een leuke speelplaats was. Gelukkig was het nog vroeg in de
morgen en sliepen de meeste gasten nog lekker. Het kalf huppelde
vrolijk over de camping en besloot gelukkig om, na een beetje
snuffelen, toch maar geen gebruik van het zwembad en de
trampoline te maken. Na een telefoontje naar onze overbuurman
Øystein besloot het kalf om maar alvast de camping te verlaten en
de weg over te steken. Het duurde nog even voor het stierkalf weer
binnen de omheining was en de rust weerkeerde.

Het weer in Hovet:

Op 30 juli kwamen Willy en Henk bij ons aan met een mooi, door
Henk handgemaakt, cadeautje voor op de camping: een houten
picknicktafel. We hebben de picknicktafel neergezet en de
volgende ochtend werd de tafel meteen in gebruik genomen. Van
Nederlandse gasten kregen we een regenmeter cadeau. Bedankt!

Fiskekort !

In juli was het erg wisselvallig weer.
Mooie dagen werden afgewisseld
door dagen met veel regen en soms
ook veel wind. Toch konden we bijna
elke avond een vuurtje maken voor
onze gasten. De temperatuur bleef
op de meeste dagen redelijk.
Normaal valt er in juli gemiddeld 70
mm regen maar dit jaar viel er
ongeveer 100 mm. De temperatuur
was iets hoger dan het gemiddelde.
Kijk op
http://www.birkelund-camping.com/
Birkelund_camera_nl.htm of
http://full.storm.no/aftenposten/Vaer.aspx?

Na de consternatie op 14 juli werden we op 15 juli ’s morgens om half zes gewekt door de deurbel bij de
kiosk. Rinie ging in zijn ochtendjas even kijken en zag daar twee vissers die een fiskekort wilden kopen.
Rinie heeft de vissers verteld dat de kiosk om half acht open ging en dat ze dan welkom waren om een
fiskekort te kopen. Geen probleem, om half acht stonden de vissers er weer voor een fisekort. De dag
erna ging om half zeven ’s morgens de bel en ook deze keer waren het vissers voor een fiskekort. En ook
deze vissers kwamen nog een keer terug.

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. Interesse? Bel of mail ons.

