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Op 1 juni ging Rinie voor het laatst in Geilo
werken. Het huis is bijna klaar en Kaj werkt de
laatste klusjes verder af. Als dit huis klaar is
wordt er ook nog een tweede huis gebouwd en
daar kan Rinie waarschijnlijk komende winter
ook weer aan meewerken.
Ondanks het slechte weer was het in juni
gigantisch druk op de camping. Elke dag
opnieuw kwamen er veel nieuwe gasten aan.
Een nieuw bezettingsrecord bereikten we op
tweede Pinksterdag toen we 43 combinaties
hadden staan. Gemiddeld hadden we elke dag
20 combinaties op de camping staan. Ook de
verhuur van de hutten ging in juni helemaal
prima. Tussen de drukte door had Rinie tijd om
in de kiosk het werkblad uit te breiden, een vlonder voor de lavvo te
bouwen en een nieuwe afwasplek te maken. Eind mei hebben we het
zwembad weer opgebouwd en vol water laten lopen. Voor de eerste
keer in 5 jaar hebben we al zeker vijf keer water uit het zwembad
moeten laten lopen omdat er door alle regen teveel water in stond.
Op de meeste plaatsen in Noorwegen viel er in juni 3x de hoeveelheid
regen die normaal valt.

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.

Vanaf juni is de lavvo klaar voor de verhuur. We hebben er ook nog
een luifel aangebouwd zodat het onze gasten aan niets ontbreekt.
Er wordt met nieuwsgierige blikken naar gekeken. De binnenkant is
door veel gasten bewonderd en er wordt door deze kijkers gesproken
over ”glamping”. Dat vinden wij weer overdreven want het is,
volgens ons, gewoon kamperen in een tent.
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.

www.reis-door-noorwegen.nl
www.reis-door-zweden.nl
www.reis-door-finland.nl
www.reis-door-denemarken.nl
www.pluco.nl

Het weer in Hovet:
Over het weer in juni kunnen we kort
zijn; veel slechte dagen met heel veel
regen en een paar goede dagen met
veel zon. In de dagen voor Pinksteren
viel er in 2 dagen 120 mm. In onze
omgeving viel het mee en bleef het bij
een paar overstromingen en steenlawines die zorgden voor afgesloten
wegen. In het oosten van Noorwegen
stond het Gudbrandsdalen onder
water en was de overlast groot. De
laagste temperatuur bij Geilo
Målestation (772 moh) werd gemeten
op 1 juni : -1,2°, de hoogste
temperatuur was op 5 juni :+19,1°.
De gemiddelde temperatuur was 0,9°
hoger dan het langjarig gemiddelde.
De hoeveelheid neerslag was heel veel
meer dan normaal: 163 mm tegen
normaal 61 mm. De meeste neerslag
op één dag viel op 10 juni : 37 mm.
Kijk op www.birkelundcamping.com/
Birkelund_camera_nl.htm of
http://full.storm.no/aftenposten/
Vaer.aspx?ID=100150 voor het
actuele weer.
We zijn, voor oktober, op zoek naar
oppassers voor de camping, ons huis
en natuurlijk Maxi
en Laika.
Onze vertrekdatum
is 6 oktober 2011,
en we zoeken oppas
tot ongeveer eind
oktober 2011.
De exacte data
kunnen in overleg
worden afgesproken.

