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Nieuwsbrief
Birkelund camping
Rinie og Franka van der Pluijm
Hovsvegen 50 N-3577 Hovet i Hallingdal
www.birkelund-camping.com
informasjon@birkelund-camping.com

Ditt og datt…….In de eerste week van februari kwamen Frans, Lianne,
Liesbeth en Ad op bezoek. Door sneeuwval en
vooral de storm was het geen weer om te
langlaufen dus besloten we op vrijdag om met
de trein op en neer
naar Finse te gaan.
We vertrokken om
12.00 uur, door de
vertraging in verband met het weer,
werd het wat later
en konden tegen 15.00 uur weer terug naar
Geilo. Ook in Finse was het slecht weer maar
in het hotel was het warm en konden we iets
drinken en eten. Het was een leuk uitstapje, zeker leuk om Finse in het
echt in de winter te zien en niet alleen op de webcam :-) Omdat de
weersvoorspelling voor zaterdag niet helemaal uitkwam, het was
schittertend weer, gingen we naar Myrland om te wandelen. Heerlijk in
het zonnetje! Het waren weer 5 gezellige dagen! Op 9 februari kwam
de zon voor het eerst weer over de berg.

Na het vertrek van ons bezoek gingen wij
weer verder met onze werkzaamheden. Rinie
werkte veel dagen aan de nieuwe fiets-wandel
-en auto routeboekjes. Met nieuwe routes, de
GPS codes en beschrijvingen zijn het mooie
boekjes geworden. Franka begon aan de 2015
rapportage voor het miljøsertifikaat die voor 1 april ingestuurd moet
worden. In de eerste week van maart kregen we opnieuw bezoek uit
Nederland; Frank, Jolanda, Petra en Peter kwamen een weekje skiën en
langlaufen. Onze gasten gingen elke dag op pad en wij gingen soms aan
het eind van de middag op pad om samen boodschappen te doen en ergens iets te drinken. Ook dit was weer een gezellige week. Voor in de
beide Sol hytter bestelden we nieuwe bedden en kledingkasten. Voor de
laatste 5 hytter kochten we nieuwe koelkasten. We hebben nu in alle
hytter weer nieuwe koelkasten staan. Door de zonnige dagen konden
we in februari en maart al veel buiten zitten. In maart dooide het
overdag en vroor het ’s nachts en was het soms spekglad op de grote
paden op de camping. Dan komt de spark slee goed van pas. Veel Noren
begonnen op 18 maart met de paasdagen. We hadden vanaf die dag tot
2de paasdag een prima bezetting. Op 2de paasdag vertrokken de laatste
gasten en vertrokken wij voor een korte vakantie naar Nederland.
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:50000/CgiStart?page=Single&Language=0

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

Het weer in Hovet in februari en
maart 2016
Op 9 februari kwam de zon weer over
de berg. De nachten waren nog koud
maar dankzij de zon warmde het
overdag lekker op en konden we buiten
op ons terras zitten.
Februari : De laagste temperatuur bij
Geilo Målestation (772 moh) werd
gemeten op 12 februari : -26,4˚, de
hoogste temperatuur werd gemeten op
7 februari : +4,1˚. De gemiddelde
temperatuur was 1,6° hoger dan het
langjarig gemiddelde. De neerslag
(regen en sneeuw) was normaal : 35,9
mm tegen normaal 36 mm. De meeste
neerslag (sneeuw) op één dag viel op
2 februari : 12,9 mm.
Maart: De laagste temperatuur bij
Geilo Målestation (772 moh) werd
gemeten op 5 maart : -18˚, de hoogste
temperatuur werd gemeten op
16 maart : +13,8˚. De gemiddelde
temperatuur was 3,7° hoger dan het
langjarig gemiddelde. De neerslag
(regen en sneeuw) was minder dan
normaal : 35,3 mm tegen normaal 47
mm. De meeste neerslag (sneeuw) op
één dag viel op 3 maart : 8,6 mm.
Kijk op www.yr.no/sted/Norge/
Buskerud/Hol/Birkelund voor het
actuele weer.

