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Wijzigingen camping website
In december hebben we een nieuwe startpagina gemaakt voor de
website www.birkelund-camping.com . Er is een winterversie, die nu
te bekijken is en er is een zomerversie die vanaf mei te zien is.
Voor onze contactgegevens is het niet speciaal meer nodig om naar
de contactpagina te gaan want op al onze websites kunt u op elke
pagina onze contactgegevens terugvinden.
december was een gezellige
maand met een verrassend
sinterklaaspakket uit
Nederland, veel lieve wensen,
sfeervolle kerstdagen en een
leuke jaarwisseling.

In de laatste 3 maanden van 2009 viel er veel sneeuw en was het
erg koud. Eind december lag er al zoveel sneeuw op de daken dat
Rinie begon met het leeg scheppen van het dak van de sauna.

Het weer in Hovet:
December was een koude maand met
veel dagen en nachten dat de
temperatuur niet boven –20° en –30°
uitkwam. De gemiddelde temperatuur
was 3,9°lager dan het gemiddelde.
De koudste nacht was 18 december;
-30,1°. De hoeveelheid neerslag was
lager dan gemiddeld; normaal 59 mm
en nu 39 mm. Op 31 december was bij
ons, door mooi helder weer, de
gedeeltelijke maansverduistering te
zien. 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.

2009 was het 4de jaar op rij waar we met een goed gevoel op terug kunnen kijken. Het gaat uitstekend
met ons. We zijn gezond en gelukkig. Ons harde werken en de investeringen worden beloond; de camping
draait elk jaar beter en de omzetcijfers stijgen gestaag. Vol vertrouwen beginnen we aan 2010. Na drukke
wintermaanden hopen we op een mooi voorjaar en een super zomer met veel gasten en gezelligheid !
We hopen dat 2010 ons weer veel gasten en geluk brengt. Vi ses i Norge!

Oppassen! We zijn op zoek naar oppassers voor de camping, ons huis en Maxi en Laika.
In het voorjaar zoeken we van 6 april 2010 tot 20 april 2010 oppassers.
In het najaar gaat om ongeveer 3 weken in oktober.
Interesse? Stuur ons een e-mail voor meer informatie.

