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De nieuwe dam bij Stolsvatn is klaar
In de zomer van 2006 (onze 1ste zomer op de camping) begon men
met de bouw van de nieuwe Stolsdammen. De dam was klaar in de
zomer van 2009 en begin september werd gestart met het vullen.
De nieuwe dam is onderhoudsvrij en vervangt de oud dam uit 1947.
Voor ons is de dam heel belangrijk. Als het fout gaat en de dam
bezwijkt hebben we 20 minuten de tijd om de camping te evacueren
en ongeveer 3 km. verderop met iedereen de berg op te rijden. Op
www.e-co.no/stolsvatn kunt u meer informatie vinden over de dam
en filmpjes en foto’s van de bouw en het resultaat bekijken.

Het weer in Hovet:
September was een echte herfstmaand
met de eerste herfststormen en op 5
september de eerste nachtvorst. Op
Hallingskarvet viel op 24 september
de eerste sneeuw. De boeren maaiden
voor de laatste keer het gras en door
de stormen verloren de bomen hun
blaadjes. De sneeuwstokken langs de
wegen zijn geplaatst dus de winter
komt eraan. In september viel er 27
Nieuwe webprovider en internetaansluiting
Begin september waren er weer poblemen bij onze webprovider en mm regen tegen normaal 68 mm. De
gemiddelde temperatuur lag iets
hebben we voor de website van de camping een andere provider
gezocht. Gelukkig kon de website binnen één dag overgezet worden hoger dan normaal. Kijk op
http://www.birkelund-camping.com/
naar de nieuwe provider. De andere websites gaan we begin 2010
Birkelund_camera_nl.htm of
overzetten naar de nieuwe provider. Op 23 september werden we
http://full.storm.no/aftenposten/
aangesloten op ADSL. Wat de afgelopen 3 1/2 jaar onmogelijk was
Vaer.aspx?ID=100150
voor het actuele
kon, tot onze verbazing, in een half uurtje aangesloten worden.We
hebben nu een snellere en goedkopere internetverbinding en kunnen weer.
nu op de camping een nog betere internetverbinding aan onze
gasten aanbieden. Rinie is aan het uitzoeken of het ook mogelijk is
om door middel van een accespoint een groter bereik op de camping
te creeren. Voor het gemak houden we, waarschijnlijk, één mobiele
internetverbinding aan.

Nu zijn wij aan de beurt : Vakantie :)
Ons vierde zomerseizoen is een uitstekend seizoen geweest. Het weer was niet altijd even goed maar dat
heeft de bezetting op de camping en in de hutten niet beïnvloed. Ook in september hadden we nog veel
gasten. In totaal hadden we deze zomer (van 1 mei tot 1 oktober) op de camping 15% meer overnachtingen
en in de hutten 5% meer. Na een druk zomerseizoen zijn we nu aan het genieten van een welverdiende
vakantie.

