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Onze 5de zomer op Birkelund camping is voorbij…… en het was
een geslaagde zomer met een prima bezetting. Gemiddeld was de bezetting over
juni-juli-augustus op de camping en in de hutten 5% hoger dan in 2009.
Het was een gezellige drukte met veel nieuwe gasten maar ook ”oude” gasten
kwamen onze camping bezoeken. We zijn nu bezig met de voorbereidingen voor ons
5de winterseizoen. Omdat het bij reserveringen soms problemen geeft als gasten
niet komen of op de dag van aankomst annuleren heeft Franka in alle talen
voorwaarden voor reserveringen en annuleringen op de website gezet. We hopen
dat we door deze voorwaarden minder problemen bij annuleringen hebben.
In september is Rinie begonnen met het verbeteren van de grasmat. Op 3 september
werd er 22 m³ zwarte grond gebracht. Hierna is Rinie begonnen om op de grasmat
achter onze tuin de zwarte grond te verdelen. Nadat Franka overal de zwarte
grond losgeharkt en aangewalst had is het gras ingezaaid. We zijn benieuwd of het
gras nog gaat groeien voor de winter. Aan de andere kant van de camping heeft
Rinie de rest van de zwarte grond verdeeld en de grootste gaten opgevuld.
Omdat er nog meer zwarte grond opgebracht moet worden en het te laat in
september was hebben we daar nog geen graszaad ingezaaid.
Dat is werk voor in het voorjaar van 2011.
Op 28 september konden we ’s morgens vroeg op pad om naar het mooie Øvre Byrte
te rijden voor een bezoekje aan Marja en Piet. Via, de mooie herfstkleuren van
Imingfjell en het Tinnsjø, reden we in de zon naar Øvre Byrte. Aan het eind van de
middag reden we dezelfde weg terug naar huis. Onderweg heeft Franka een foto
van de besneeuwde Gaustatoppen gemaakt.

Webcam Birkelund camping live!
Er zijn 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.

Nieuwe plannen 2011
De voorbereidingen voor 2011 zijn ook alweer in volle gang. De website van de
camping is, waar het nodig was, aangepast. De prijslijst voor 2011 is klaar en
er is een nieuwe pagina bijgemaakt voor de verhuur van de camper.
We gaan korting geven aan houders van de Best Deal Campingcard en ook
donateurs van SVR krijgen korting op onze camping. Verder hebben we een
mooie aanbieding voor de gasten die langer op onze camping of in de
hutten verblijven. In 2011 gaan we starten met het aanbieden van een
ontbijtservice en we gaan proberen om luchpakketten te verkopen.
Als uitbreiding voor de snackverkoop zijn we van plan om pizza’s en/of
pizzapunten te gaan verkopen.
We zijn ook bezig met de aankoop van een originele
lavvo met houtkachel die we in de zomer, compleet
ingericht voor 4 personen, willen gaan verhuren.

Het weer in Hovet:
September was een normale maand.
Op sommige dagen viel er heel veel
regen maar het was ook mooi zonnig
weer. De laagste temperatuur bij Geilo
Målestation (772 moh) werd gemeten
op 29 september : -5,9°, de hoogste
temperatuur was op 6 september:
17,9°. De gemiddelde temperatuur
was 0,3°hoger dan het langjarig
gemiddelde. De hoeveelheid neerslag
was minder dan normaal: 55 mm
tegen normaal 68 mm.
De meeste regen op één dag viel op
24 september: 16 mm. In de regenmeter in onze tuin vonden we op die
datum 30 mm. Op sommige ochtenden
had Hallingskarvet een hoedje van
poedersneeuw.
Kijk op www.birkelund-camping.com/
Birkelund_camera_nl.htm of
http://full.storm.no/aftenposten/
Vaer.aspx?ID=100150 voor het actuele
weer.
De boekjes met wandelingen, fietsroutes en
autoroutes kunnen bij ons in de kiosk worden
gekocht en de boekjes zijn 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.

Van 19 oktober tot 5 november gaan we
genieten van een welverdiende vakantie
in Nederland en Duitsland.
De camping en de hondjes blijven goed
verzorgd achter in de vertrouwde
handen van Bart en Dimitrie.

