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Ditjes en Datjes……December stond in het teken van storm
en sneeuw. Noorwegen werd door 4 stormen overvallen. Berit
was de eerste storm die vooral in het noorden voor veel overlast
zorgde. Met de Kerstdagen kwamen Cato en Dagmar die beide
een zuidelijke koers volgden en ook over de camping kwamen.
De temperatuur ging omhoog naar 6 graden boven nul en op de
camping stond een windkracht 7. Op de Hardangervidda werd
orkaankracht gemeten en alle wegen tussen oost en west werden
afgesloten. Na 5 dagen werd het rustiger weer en kon Noorwegen
weer even op adem komen voor de volgende storm. In het begin van
de maand viel er bijna elke dag sneeuw en was Franka druk met het
opruimen van de sneeuw. Gelukkig komt de grote sneeuwfrees, als
het nodig is, om de grote paden schoon te houden. Het is rustig op
de camping en in de hutten. We hebben dit jaar geen caravans voor
het winterseizoen en af en toe verhuren we een hut. We hopen dat
het vanaf januari drukker gaat worden met de huttenverhuur.
Er komen al regelmatig reserveringen voor de zomer binnen dus dat
begint al lekker te lopen. Begin december kregen we een leuk
sinterklaaspakketje uit Nederland. Na sinterklaas hebben we de
kerstboom gezet. In december zijn er veel Noorse bedrijven die een
Julekalender (soort adventskalender) op hun website zetten. De
bedoeling is dat elke dag een luikje van de kalender geopend wordt
en achter het luikje wordt een vraag gesteld. Bij een juist antwoord
kun je een prijs winnen. Op 1 december won Franka een kap– en
trekzaag met laser en een week later won Franka bij de Noorse
spoorwegen een boek over treinreizen in de hele wereld. Na de
kerstdagen werden we verrast door een bliksembezoek van Cia en
Jan. Na een paar gezellige dagen vertrokken Cia en Jan op
oudjaarsdag weer naar Nederland. De jaarwisseling zijn we samen
goed doorgekomen. In de dorpen om ons heen werd mooi vuurwerk
de lucht ingeschoten en in het weiland achter de camping zorgde
onze overbuurman voor de vuurwerkpijlen. In december kocht
Franka een nieuwe mobiele telefoon en Franka is inmiddels een
beetje verslaafd aan Wordfeud. In december hebben we via de SVR twee echtparen gevonden
die ons in het voorjaar komen helpen met het klus-en schilderwerk.

Een huis bouwen in Geilo!

Begin december kreeg Rinie een telefoontje van Jan Olav
met de vraag of Rinie tijd had om in Geilo te beginnen met de bouw van het 2de huis. In
eerste instantie ging het om het opbouwen van de buitenwanden van de kelderverdieping
zodat de wind geen sneeuw naar binnen kon blazen. Nadat Rinie een week gewerkt had kwam
Jan Olav kijken en vertellen dat Rinie verder kon gaan met bouwen. Bij deze link:
http://www.finn.no/finn/realestate/lettings/object?finnkode=32112484 zijn tekeningen van
het huis te bekijken. Het, kleinere, huis aan de linkerkant heeft Rinie vorig jaar mee
gebouwd en het huis aan de rechterkant is Rinie nu aan het bouwen.
We zijn, voor begin
april 2012, op zoek
naar oppassers voor de
camping, Maxi & Laika
en ons huis.
De exacte begin– en
einddatum kan nog
worden afgesproken.

Het weer in Hovet:
December was qua weer een vreemde
maand; vriezen en dooien, sneeuw en
regen. Gelukkig ging het eindelijk in
de eerste week van december vriezen
en konden de sneeuwkanonnen aan
het werk om kunstsneeuw te maken.
Af en toe viel er ook echte sneeuw en
deze factoren zorgden ervoor dat in
het weekend van 10 december
eindelijk de skiliften geopend
konden worden. Jammer dat de
neerslag van 27 december in de vorm
van regen viel en er daardoor weer
veel sneeuw verdween. In december
werd de laagste temperatuur bij
Geilo Måle-station (772 moh)
gemeten op 18 december : -20,1°,
de hoogste temperatuur was op
26 december: +6,5°. De gemiddelde
temperatuur was 2,3°hoger dan het
langjarig gemiddelde. Er viel meer
neerslag : 80 mm tegen normaal 59
mm. De meeste neerslag op één dag
(regen) viel op 27 december: 29 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.

