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E-CO hovedsponsor for NM i orientering 
 

E-CO Energi har tegnet avtale med Nydalens Skiklubb om å være hovedsponsor for 

Norgesmesterskapet i Orientering 2012. Arrangementet går av stabelen 13.-16. 

september i Maridalen i Oslo. – Med over hundre års historie som kraftprodusent i 

traktene der NM i Orientering skal arrangeres, er det en glede for oss å støtte dette 

arrangementet, sier direktør for HR og kommunikasjon E-CO Energi, Torill Berdal. 

 

Hammeren kraftverk i Maridalen sto ferdig for over hundre år siden, i 1900. I alle årene siden er det 

demonstrert at vannkraftproduksjon kan kombineres med friluftsliv og naturglede. Området rundt 

kraftverket er fortsatt blant Oslo mest benyttede rekreasjonsområder.  

 

- I likhet med Orienteringsidretten er vi i vannkraftbransjen opptatt av utholdenhet og 

orienteringssans. Vannkraft er svært langsiktig virksomhet, noe ikke minst Hammeren kraftverk 

demonstrerer. Det kreves også en betydelig orienteringssans å gjennomføre et vannkraftprosjekt 

fra planlegging til ferdig anlegg i drift. Det føles derfor naturlig for oss i E-CO å samarbeide med 

Nydalens Skiklubb om å arrangere NM i Orientering, sier Berdal. 

 

Som en del av samarbeidsavtalen stiller E-CO området rundt Hammeren kraftstasjon til rådighet for 

arrangøren. Blant annet vil E-COs peisestue, som ligger i nærheten av kraftverket, benyttes som 

VIP-lokaler under arrangementet. 

 

- For oss i Nydalens Skiklubb er det spesielt viktig å få E-CO som samarbeidspartner. Vi har en 

lang, parallell historie og Hammeren kraftverk ligger midt i våre trenings- og konkurranseområder, 

sier Ragnar Tonjer, leder i Nydalens Skiklubb. 

 

Kontaktpersoner: 

Torill Berdal Direktør for HR og 

kommunikasjon 

24 11 65 90 / 95 22 43 73 

Guri Vethe Informasjonsrådgiver 24 11 69 16 / 95 74 55 35 

Ragnar Tonjer Leder orienteringsgruppa, 

Nydalens Skiklubb 

98 80 23 00 

 

 

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern. E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er 

landets nest største kraftprodusent. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS, Opplandskraft DA, Vinstra 

Kraftselskap DA, Embretsfosskraftverkene DA og Norsk Grønnkraft AS.   


