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Thuis klussen! Helaas kon Rinie in november niet in
Geilo aan de bouw van het 2de huis werken. De bouw ligt stil
want het geld is op. Jan Olav heeft veel geld op de beurs
verloren en het 2de huis heeft geen prioriteit. Gelukkig is er
thuis ook altijd wel iets te klussen dus begon Rinie met het
betegelen van de achterwanden van de keukentjes in de grote
2-persoons hutten. In het kleine sanitairgebouw heeft Rinie
2 nieuwe ventilatoren opgehangen en in de kiosk heeft Rinie
de nieuwe kraan met sensor geïnstalleerd. Aan het begin van
de maand is Franka gestart met het opschonen van veel
computerbestanden. Franka heeft de duizenden foto’s die we
in de afgelopen 5 jaar gemaakt hebben uitgezocht en er
nieuwe bestanden van gemaakt. Omdat er in Noorwegen veel
toeristische websites zijn die niet in het Nederlands of Engels
te lezen zijn heeft Franka naar een aantal van deze websites
mailtjes gestuurd met een aanbod voor vertaalwerk. Er
kwamen een paar positieve reacties, die misschien in de
toekomst nog werk betekenen, maar één van de reacties werd
meteen werk. Voor de nieuwe website van Destinasjon Geilo
(waar ook onze camping op staat) heeft Franka de noorse
tekst vertaald naar het engels en waarschijnlijk moet de
tekst, nadat de nieuwe website in de lucht is, ook in
het nederlands vertaald worden. Rinie heeft na het
kluswerk verder gewerkt aan onze eigen nieuwe camping website. Begin november hebben we hooi in het
hondenhok gelegd zodat Maxi en Laika het in de winter
lekker warm hebben maar de dames vonden het een
beetje overbodig en brachten een deel van het hooi
weer naar buiten en legden de rest aan de kant van het
hok om te bewaren voor slechtere tijden ☺

Vanaf half november komt de zon niet meer over de
bergen en moeten we naar Geilo of Ål om de zon te
zien. De dagen worden nu snel korter en omdat er
bijna geen sneeuw ligt is het ‘s avonds en ‘s nachts
aardedonker. Gelukkig is het ‘s nachts meestal helder
met een mooie maan. Op 30 november kwam de zon
om kl. 09.04 op en de zon ging om
kl.15.26 onder.
We zijn, voor maart of april 2012, op
zoek naar oppassers voor de camping,
Maxi & Laika en ons huis. De data
kunnen in overleg worden afgesproken.
In mei—juni zoeken we klushulp voor
allerlei onderhoudswerk op de camping .
Als tegenprestatie bieden we gratis
verblijf op de camping aan.

Het weer in Hovet:
In november werd er overal vol
spanning op de winter gewacht.
De opening van het skiseizoen moest
steeds uitgesteld worden omdat het
te warm was en de sneeuwkanonnen
niet ingezet konden worden. Voor
het electriciteitsverbruik en de prijs
van de electriciteit was het een
prima maand, zeker in vergelijking
met de afgelopen 2 jaar.
Op 27 november viel de 1ste sneeuw
Het was niet veel (ongeveer 15 cm)
maar het begin was gemaakt.
In november werd de laagste
temperatuur bij Geilo Måle-station
(772 moh) gemeten op 16 november :
-10,6°, de hoogste temperatuur was
op 1 november: +11,5°.
De gemiddelde temperatuur was 4,4°
hoger dan het langjarig gemiddelde.
Er viel weinig neerslag : 50 mm tegen
normaal 70 mm. De meeste neerslag
op één dag viel op 27 november:
19 mm.
Kijk op www.birkelundcamping.com/
Birkelund_camera_nl.htm of
http://full.storm.no/aftenposten/
Vaer.aspx?ID=100150 voor het actuele
weer.
Webcam Birkelund camping live!
Op onze website zijn live beelden van de
camping te bekijken. U kunt met een,
bij ons op te vragen, gebruikersnaam en
wachtwoord inloggen en de camera
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.

