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Ditt og datt……. We hebben een hectische, drukke maar super gezellige zomer
achter de rug. Er gebeurde van alles op en rond de camping en door het mooie
weer konden onze gasten volop genieten van al het moois in de omgeving. Wij
hadden het druk met broodjes bakken, ontbijtjes maken en serveren, onze gasten
de weg wijzen naar de mooiste plekjes van Noorwegen, het bakken en braden van
snacks, de verkoop van ijs, frisdrank, vergeten levensmiddelen, souvenirs en niet
te vergeten visvergunningen. Begin juli kon Rinie nog beginnen met het opknappen
van ons terras maar daar was na een paar dagen
al geen tijd meer voor. Geen probleem want dat
kon later ook nog afgemaakt worden. Inmiddels is
het terras klaar en heeft Rinie ook de tuinstoelen
en tafel schoongemaakt. We hadden nog wat
strubbelingen met nieuwe spullen die we voor het
seizoen gekocht hadden. De nieuwe terrasstoelen
waren niet zo stevig en inmiddels hebben we,
voor een kleine bedrag extra, 12 andere stoelen
gekocht. Voor de 3 kapotte en 9 andere stoelen
kregen we geld terug. Er werden uiteindelijke nog
2 nieuwe stoelen voor de kapotte stoelen
gebracht. Een week later kwamen de 12 nieuwe
stoelen en de bedoeling was dat de chauffeur
ook de 3 kapotte en 9 andere stoelen mee zou
nemen. De chauffeur had geen tijd en de stoelen
staan nog steeds te wachten om opgehaald te
worden. Franka heeft nog een keer gemaild en
ook een ophaalbon per mail gekregen maar de
vrachtwagen is nog niet geweest :-) In april
kochten we een nieuwe fritespan. Na een paar
maanden bleek dat het warmte-element niet
altijd goed werkte. Rinie had zelf al een paar pogingen gedaan om het element te
maken maar dat was niet gelukt. Na een telefoontje naar de leverancier zou er
materiaal komen en George zou de fritespan dan kunnen repareren. George kwam
kijken en zei tegen RInie dat er een nieuwe element of een nieuwe fritespan
moest komen want dat repareren duurder was dan een nieuw element. Na weer
een telefoontje naar de leverancier kwam er een nieuw element. Helaas was dit
niet het goede element maar dat ontdekten we pas toen we het kapotte element
al teruggestuurd hadden. Na nog een telefoontje kregen we een compleet nieuwe
fritespan. Ook bestelden we nieuwe deurmatten voor in de hutten en in de kiosk.
De mat voor in de kiosk werd goed geleverd maar de deurmatten voor de hutten
werden niet goed geleverd. In plaats van de binnenmatten die we besteld hadden
kregen we rubber buitenmatten. Ook dit was, na
een telefoontje, geen probleem en zo opgelost.
Een paar dagen later werden de juiste matten
gebracht en de rubber matten meegenomen.
Begin juli hebben we een halve dag met een flinke
stroomstorting te maken gehad. Gelukkig lag het
probleem niet bij ons en kon Hallingdal Kraftnett
hun probleem na 5 uur werken oplossen. Voor
onze gasten was het lastig want er was geen
internet, er kon niet electrisch gekookt worden en
ook het water in de douche, bij de wastafels en
bij het afwassen werd niet warm. Half juli kwam een monteur de nieuwe bestelde
varmepumpe installeren. De bedoeling was dat dit in september gedaan zou
worden maar de monteur had nu tijd dus na een paar uur werken was de nieuwe
varmepumpe, die goed is tot –25˚, geinstalleerd.
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Het weer in juli en augustus in
Hovet. Na een mooie lente werd de
zomer van 2013 een zomer om niet
snel te vergeten. Het was een
warme en droge zomer. Het was
vooral in juli warm met veel en
lang zon. Augustus was ook redelijk
warm en het bleef zomers tot het
eind van de maand. In juli viel er
bijna geen regen en was het weken
achter elkaar droog, augustus was
iets natter, met vooral in de 1ste
week bijna dagelijks een bui regen.
Juli : De laagste temperatuur bij
Geilo Målestation (772 moh) werd
gemeten op 3 juli : +1,7˚, de
hoogste temperatuur werd op
25 juli gemeten : +25,3.
De gemiddelde temperatuur was
2,1° hoger dan het langjarig
gemiddelde. De neerslag (regen)
was minimaal en veel minder dan
normaal : 18,2 mm tegen normaal
72 mm. De meeste neerslag op één
dag viel op 4 juli: 9,8 mm.
Augustus : De laagste temperatuur
bij Geilo Målestation (772 moh)
werd gemeten op 15 augustus :
+0,1˚, de hoogste temperatuur
werd op 2 augustus gemeten :
+20,8˚. De gemiddelde temperatuur
was 0,6˚ hoger dan het langjarig
gemiddelde. De neerslag (regen)
was meer dan normaal : 86,2 mm
tegen normaal 72 mm. De meeste
neerslag op één dag viel op
3 augustus : 31 mm.

Ditt og datt…….Half juli ging ’s nachts om 1 uur de bel van de kiosk en vertelde een gast van de camping dat haar man zich niet goed voelde. Rinie ging
kijken en belde meteen de ziekenauto. Deze was snel op de camping en de man
werd meteen meegenomen naar Ål voor onderzoek. In Ål werd besloten om de
man met de helikopter naar Oslo te brengen waar bleek dat de man een
hartaanval had gehad. Dezelfde nacht werd er gedotterd en de volgende dag kon
de man naar het streekziekenhuis in Hønefoss gebracht worden en een week
later, samen met zijn vrouw, met de veerboot Oslo-Kiel naar huis. Inmiddels
hebben we een kaartje gehad en weten we dat het weer prima gaat met de
man. Op 24 juli konden we op de camping de warmste dag noteren: 29.6 graden.
Op 30 juli stond er een mooi artikel over ons en de camping in de regionale
krant ”Hallingdølen”. Er wordt aan gewerkt om het artikel te scannen zodat we
het kunnen gebruiken op facebook en op onze website. De rest van de zomer
was het ook warm en droog. Fijn voor onze gasten en ook voor ons. Wij vonden
het fijn dat ook dit jaar veel bekende gasten terugkwamen op de camping. Er
werd de hele zomer druk gevist in de rivier en in het meer. Er werden mooie
forellen gevangen. De grootste waar wij van gehoord hebben woog 1.6 kg. Ook
deze zomer kregen we weer bezoek van vrienden en familie. Begin augustus
kregen we bezoek van een accountmanager van OAD. Het resultaat is dat we
voor 2014, naast een mooi contract met Buro Scanbrit, nu ook een mooi contract
met OAD hebben voor de verhuur van 3 hutten. Door deze contracten én het feit
dat we in juli en augustus bijna elke dag alle hutten verhuurd hadden hebben
we besloten om 3 (zomer)hutten bij te gaan bouwen. Tussen de drukte door had
Rinie in augustus tijd om een afdakje boven de schuurdeur te bouwen. Voor de
miljøsertifisering hadden we een deadline dus daar moest in juli en augustus
hard aan gewerkt worden. Het meeste werk deden we in de, soms heel, late
avonduren. Het was niet altijd gemakkelijk om er tijd voor te maken maar op 16
augustus had Franka het HMS (helse-, miljø & sikkerhetsarbeidet = gezondheid,
milieu en veiligheid op het werk) handboek klaar en hadden we de rapportages
op de website van Miljøfyrtårn ingevuld. Onze konsulent, Tove, was tevreden
over ons werk. We zijn nu nog bezig met de laatste loodjes/controles en dat
moet op 26 september klaar zijn want dan komt de sertifisør om alles goed te
keuren. Het certificaat wordt dan waarschijnlijk in november uitgereikt.
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 http://birkelund.viewnetcam.com/CgiStart?
page=Single&Language=0 (single)

