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Webcam Birkelund camping live!

Met de hulp van Jan en Ad is het gelukt om de webcam streaming te
krijgen. Er zijn nu op onze website live beelden van de camping te
bekijken. Het is ook mogelijk om met een, bij ons op te vragen,
gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen en de camera te besturen
Zo kunt u een groot gedeelte van de camping bekijken. Kijk op
www.birkelund-camping.com/Birkelund_camera_nl.htm
om door te klikken naar de live beelden.

Het weer in Hovet:

De boekjes met wandelingen, fietsroutes 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. De verkoop van de boekjes via internet en
in de kiosk is een suc6. In de kiosk hebben we 25 wandelboekjes, 12 fietsboekjes en
12 autoboekjes verkocht. Ook de verkoop van losse routes gaat uitstekend.

Gezellige drukte in juli..........
Met de start van de schoolvakanties kwamen ook de eerste gezinnen
met kinderen op de camping aan. Dit zorgde voor een gezellige drukte.
Na het record aantal caravans, campers en tenten van 20 juni(25 stuks)
konden we op 27 juli een nieuw record noteren van 26 campers,
caravans en tenten. In de tweede week van juli kwamen Jo en Karen
een paar dagen op bezoek voordat zij een rondje door Zuid-Noorwegen
gingen maken. Op een niet zo drukke dag ging Franka met Jo en Karen
op pad om de route over Reineskarvet de rijden. Het was een
schitterende dag en we hebben veel moois gezien en mooie foto’s
gemaakt. In de laatste week van juli kwamen Jo en Karen terug en
ging Jo bijna elke avond op elandenjacht en met resultaat. In een
weiland ongeveer 250 meter bij de camping vandaan stond bijna elke
avond een mannetjes eland met een mooi groot gewei. Het is zowiezo
een goed elandenjaar want veel van onze gasten konden bij de rivier,
het meer of op het eilandje elanden spotten. Voor veel van onze
gasten kan, na het zien van de elanden, de vakantie niet meer kapot :)

Juli was ook dit jaar erg wisselvallig
met veel mooie dagen maar ook dagen
met regen. Het wil niet echt warm
worden De zon is nodig voor warmte.
Door de koude nachten was het soms
nodig om aan tentkampeerders dekens
en slaapzakken uit te lenen. De laagste temperatuur bij Geilo Målestation
(772 moh) werd gemeten op 23 juli :
-0,1°, de hoogste temperatuur was op
27 juli 22,9°. De gemiddelde
temperatuur was 1,4°hoger dan het
langjarig gemiddelde. De hoeveelheid
neerslag was bijna normaal: 77 mm
tegen normaal 72 mm.
Kijk op www.birkelund-camping.com/
Birkelund_camera_nl.htm of
http://full.storm.no/aftenposten/
Vaer.aspx?ID=100150 voor het actuele
weer.
In juli bouwde Rinie
samen met Ron een
hokje om de stortbak
voor de chemische
toiletten.Toen het
bouwsel klaar was zorgde
Ron voor het perfecte
schilderwerk.

