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De zomer is voorbij……..Het was een turbulente zomer met
gebeurtenissen op de camping en in Noorwegen. Door het slechte
weer zijn er in Noorwegen veel overstromingen, modderstromen
en aardverschuivingen geweest. Gelukkig hadden wij alleen last
van overvloedige regenval ( 460 mm in 3 maanden) en niet van al
het andere natuurgeweld. We hadden het druk en niet druk. In juli
was de bezetting ongeveer gelijk aan 2010. De start van
augustus was dramatisch met een bezetting op de camping die
normaal is voor september. Gelukkig werd het in de 2de week
drukker en sloten we augustus af met een kleine plus in de huttenverhuur maar met 31 overnachtingen minder op de camping.
Er kwamen veel Nederlanders die een route van reis-doornoorwegen aan het rijden waren of die via één van de reis-door
websites op onze camping kwamen. Ook deze zomer werden we
verrast door bezoekjes uit Nederland: Liesbeth & Ad, Cia &Jan,
Henriette, Henk & Teun, Ron & Bep en vrienden en familieleden
van ex-collega’s van Rinie en Franka. We kregen ook bezoek van
een redacteur van de ANWB gids voor charmecampings. In augustus
kwam Harald de kater weer een weekje logeren. Met Cia en Jan
maakte Franka een uitstapje naar Flåm waar die dag de Queen
Mary 2 aangemeerd lag. Op 22 juli werd Noorwegen opgeschrikt
door een bomaanslag in Oslo en een moordaanslag op een bijeenkomst van jongeren van de Arbeiderspartij op Utøya. Bij beide
aanslagen vielen veel doden en Noorwegen was en is nog steeds in
shock. Na een maand van rouw pakken de Noren het leven weer op
maar het zal voor alle inwoners nooit meer hetzelfde Noorwegen
zijn.

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.

Nieuw! De nieuwe petanquebaan wordt veel gebruikt en de nieuwe en
oude vlaggenmasten staan opvallend bij de ingang van de camping. In
augustus kwam Bjørnar Bøkko een dikke 5 m³ kachelhout brengen. Samen
met Ad heeft Rinie het hout op maat gezaagd en opgestapeld. Tot slot
heeft Rinie het houthok gedeeltelijk
afgesloten met dik plastic en tuinhout.

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:
Ook juli was nat. De temperatuur viel mee
en de laatste week van juli begon het op
zomer te lijken. Augustus was een beetje
droger dan juni en juli en er waren veel
mooie dagen. In juli en augustus kreeg
Noorwegen opnieuw te maken met veel
overstromingen. In juli werd de laagste
temperatuur bij Geilo Måle-station (772
moh) op 14 juli gemeten : 2,7°, de hoogste
temperatuur was op 31 juli : 25,1°. De
gemiddelde temperatuur was 1,6°hoger
dan het langjarig gemiddelde. Er viel heel
veel neerslag meer dan normaal: 168 mm
tegen normaal 72 mm. De meeste neerslag
op één dag viel op 6 juli : 41 mm. De
statistieken voor augustus lijken op die van
de afgelopen maanden : de laagste
temperatuur was op 12 augustus: 0,4°, de
hoogste temperatuur was op 2 augustus :
23,8°, de gemiddelde temperatuur was
0,6° hoger, de hoeveelheid neerslag was
129 mm ( normaal 72 mm), met de meeste
neerslag op één dag op 15 augustus :
30 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 nog steeds op zoek
naar oppassers voor de
camping, ons huis en Maxi en
Laika. Onze vertrekdatum is
6 oktober. We zoeken oppas
tot ongeveer eind oktober.
De exacte data kunnen in
overleg worden
afgesproken.

