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Koud, kouder, het koudst!

Ook in december werden in heel Noorwegen weer koude– en
droogterecords gebroken. Ook wij hadden problemen door de
extreme kou en het dunne laagje sneeuw. Waterleidingen en
afvoeren bevroren. Ook de gemeentelijke waterleiding was een
aantal dagen bevroren en het duurde lang voor de problemen door
het gemeentepersoneel opgelost werden. Onze eigen waterleiding
en afvoer konden we zelf ontdooien met behulp van een föhn en
isolatiematten. We krijgen er ervaring mee :-)
De elektriciteitsmeters draaiden op volle toeren. Op de camping
verbruikten we in de decembermaand 7500 kwh en in ons huis was
het verbruik 3000 kwh. Gelukkig bleef onze auto elke dag zonder
problemen starten. Door de kou en het dunne laagje sneeuw
kwamen er nog niet veel wintersporters om te skiën en te
langlaufen. In december kregen we de eerste boekingen voor de
zomervakantie binnen. We hebben een spark (slee) gekocht en
gaan proberen om Maxi en Laika de slee te laten trekken. Maxi en
Laika werden in december waaks en maakten ons regelmatig
’s nachts wakker als de vos langs de achtertuin en de hondenkooi
liep. De voetsporen van de vos zijn overal op de camping te zien.

Webcam Birkelund camping live!
Er zijn 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.

De feestdagen zijn we goed en gezellig doorgekomen. Begin december
kregen we van Sint en Piet uit Oisterwijk een gezellig Sinterklaaspakketje.
Rinie had rond de feestdagen 2 weken vakantie en kon in de andere
Stabbur de kasten afmaken. Op 2de Kerstdag en op Nieuwjaarsdag
kwamen Marcel, Gerda, Robin en Joren gezellig een borreltje drinken.
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.

Het weer in Hovet:
December was opnieuw een droge en
koude maand. Het hogedrukgebied
zorgde ook deze maand voor kou,
droogte en rustig winterweer. Begin
december was het 1 dag 4° boven nul
en de laatste dag van het jaar begon
het te stormen en kwam de
temperatuur opk even boven nul.
De laagste temperatuur bij Geilo
Målestation (772 moh) werd gemeten
op 25 december : -29,7°, de hoogste
temperatuur was op 4 december: +4°.
De gemiddelde temperatuur was 7,4°
lager dan het langjarig gemiddelde.
De hoeveelheid neerslag was veel
minder dan normaal: 14 mm tegen
normaal 59 mm. De meeste neerslag
(sneeuw) op één dag viel op
24 december: 4 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.
We zijn op zoek naar oppassers voor de
periode van 26/27 maart tot 10 april
2011 (of evt. langer). De exacte data
kunnen in overleg worden bepaald.
We zijn ook op zoek naar mensen die in
het voorjaar (mei-juni) willen helpen met
het onderhoud op de camping .
Er is veel schilder- en onderhoudswerk.
We hebben ook plannen voor het plaatsen
van een hekwerk bij de trampoline en het
aanleggen van een jeu-de-boule baan.
Als tegenprestatie bieden we gratis
verblijf op de camping, in een hut of onze
camper aan. Natuurlijk is er ook tijd voor
ontspanning en voor het verkennen van de
omgeving.

