2004

2004-08-10

Tältläger

Från 6. till 14. augusti fick vi besök av 28 ungdomar från "Kreisjugendring Deggendorf" i Bayern,
Tyskland.
De upplevde en äventyrssemester med älgsafari, kanottur, klättring och vandringstur. Därtill fanns
trevliga "lägereld-grill-romantikkvällar" med färsk lax och gitarrmusik. De här gästarna gav oss
mycken glädje - välkomna åter!

2004-08-03

Indianbyn

Trevlig måltid!

Frukost

"Kubb"-mästerskap

Hyllning av segraren

Grillplats

Oväder

Även den härligaste sommar måste få regn. Den 3. augusti förvandlade en sådan regnskur vårt
infartsområde till en å och en del av tältområdet till en stor pool. Eftersom alla tältgästerna hjälpte
till behjärtansvärt, blev det inga stora skador. Positiv sidoeffekt: Det uppstod ett och annat "slott
med vallgrav" - vi hade tillräckligt med samtalsämnen till nästa lägerbålskväll...

Mycket vatten inte bara i
...utan också i tälten...
luften...

Plats med sjöutsikt

Blåsigt var det också...

...slutlig räddning: egen
"vallgrav"

Lugnet efter stormen.
Zenon metar vid sitt tält

2004-07-30

Intryck i juli

Mest soligt väder, men också några dagar med regnskurar präglade den här sommaren.
Vattentemperaturen i "Nedre Brocken" blev hela 26° - 27° C vid stranden - vem behöver resa till
Mallorca? Till bärplockarnas stora glädje fanns särskilt stora blåbär här i omgivningarna. Men vi
kände också (bara några) myggor och knott på kvällarna, vilket är lite ovanligt här i området.

Att vakna på
Camping45

Bärplockare

Full belägning i juli "Norrmannsriket"

Fisketur

"Lisa" blir fixad

Ny glans till båten

Förberedning till
lägereld

Gemensam
barbeque

Sommaridyll vid
lägereld

En liten regnskur
stör inte vid
grillning...

...inte heller en
stor regnskur!

Kubbspel

"Frank-iane"

Tommy på
kalashumör!

Stugorna var oftast
fullbelagda.

"Mitt tält är min
borg"

Trevlig V8-bil!

2004-07-25

Sommargäster 2004

Finns det en "typisk"campinggäst? Årets sommargäster kom till fots, med lyxbil och småbil, husvagn
och husbil. Gästerna hade önskningar från att sova bara i sovsäck under stjärnorna till en "wellnesshelg" med duntäcke och pool. Egentligen har campinggäster bara en gemensam faktor: Glatt
humör!

På väg mot "ClassicCar-Week" i Mora

1957 Chevy med
stiläkta husvagn

Vandrare på väg från
Nordkap till Sicilien!

Dessa burkar samlade
han på en distans av 1
km vid 45:an

Trevlig Buick

Österrikiskt
äventyrsläger

Franks kompis Stephan
Lütjens...

...med sin "Cafétältplats"

Våra rekord-bärplockare
- 500 kg på bara en
helg!

Lärare från BadenWürtemberg i södra
Tyskland på
Värmlandstur

Våra polska studenter - Pawel och Dorotha vid
alltid på gott humör!
frukost

2004-07-20

Hårt arbete även på sommaren

Även på sommaren jobbade vi flitigt. I juli byggde vi ett staket på traditionellt sätt, ett nytt kök till
tältgästerna och en trevlig bålplats med grill. Dessutom fixade våra tyska gäster (som var här på ett
tältläger) från Deggendorf i Bayern platsbelysningen i en armatur på ca. 8 m höjd . Två nya båtar
står nu beredda till uthyrning.

Nytt staket

Kök till tältgäster

Bålplatsen...

...inbjuder till
grillfest.

Utbyte av lampor
på 8 m höjd

Den krokiga
lampmasten...

2004-06-30

...blir fixad med
snör...

...och många
medhjälpare.

Fiskebåten "Lisa" Segelbåten "Pelle"
i nytt skick

Ny lekplats och utökad service

Äntligen kan Tommy andas ut - förberedelserna inför sommarsäsongen är nästan avslutade. Vi kan
bjuda på flera nyheter: Han byggde en ny lekplats till våra unga gäster. Eftersom inte bara barn
älskar lek erbjuder vi kostnadsfri uthyrning av fotbollsmål, boulespel, badminton och kubbspel.
I stugorna monterade vi rökvarnare och fräscha gardiner, så att du känner dig säker och trivs här på
platsen. Även poolområdet glänser efter nyrenovering.
Desutom köpte vi nya cyklar och en båt till uthyrningen. Särskilt stolta är vi över vår nya
tandemcykel. Ny kan du rekognoscera vår trevliga omgivning på ett särskilt miljövänligt sätt.
Informationsmappar i stugorna och en ny informationstavla ska hjälpa dig vid semesterplaneringen.
Dessutom säljer vi nu fiskekort till alla lokala vattendrag.

Nya lekplatsen vid
byggan...

2004-02-20

...och före
invigningen. Vi
planerar även att
bygga fler leksaker

Nya tandemcykeln
står beredd

Information till
evenemang och
aktiviter

Gästerna trivdes på sportlovet

Kanonväder och 50 cm snö - campingen var fullbokad och våra gäster hade mycket roligt. På
Hovfjället var det underbara backar och spår. Pingis var en hit på kvällen - även Frank deltog i
"Camping45's - Pingis mästerskap - Sportlov 2004" och spelade mot en ung gäst från Fiskebäckskil
(och vann, men Frank hade ju 25 års extra erfarenhet).

Fint väder...

...och glada gäster

Nysnö

Vid Vägsjön

Alla backar var öppnade

Frank Steidl första dagen på skidor

Frank hoppar

Isfiske!

