
Indstilling af Nicholai Vesterløkke til Året Energibundt 2021. 

Allerød Sportsdykkerklub ORCA vil gerne anerkende det store arbejde og engagement, 
som Nicholai Vesterløkke har lagt hos os igennem mange år, og fortsat gør. 

• Meget social og primus motor i at arrangerer ture for klubben. Han står i år for 
90% af ORCA’s mange aktiviteter. 

• Mest aktive instruktør, som uddanner talrige nye dykkere hvert år, så ORCA 
fortsat vækster. 

• Innovativ, f.eks, under Corona, hvor det ikke var muligt at opstarte 
teoriundervisning og et helt års medlemstilgang var i fare. Her udviklede Nicholai 
egenhændigt komplet e-learning platform til teori for CMAS * certificering 

• Primus motor i arrangering af forlængede weekendture til bl.a. Lysekil i Sverige 
• Driver vedligeholdelse og forfatning af teoribøger på landsplan i DSF-regi.  
• Formand for DSF Teknisk udvalg og driver planlægningen af 

instruktøruddannelser på landsplan. 
• Udviser et stort engagement for, at alle medlemmer i klubben har mulighed for at 

uddanne sig. ORCA tilbyder stor set alle kurser inden for CMAS-regi, hvilket 
primært er Nicholais fortjeneste. 

• Primusmotor i udviklingen af juniorafdelingen med flaskedyk for 8-14 år som en 
familieoplevelse med dyk på tværs af generationer 

• Trådte til med få timers varsel, da forbundet skulle ISO certificeres. Årsagen var, 
at de der havde opgaven, var ramt af COVID. 

• Da vi pludselig havde 16 elever mod normalt 5-7 elever på klubbens 
Ungdomsskolehold på Allerød Ungdomsskole, sagde Nicholai: ”Bare sig ja til alle 
elever, jeg kommer og hjælper,” hvilket tæller omkring 27 onsdage fra 18-22 plus 
2-3 weekender i løbet af sæsonen 

Nicholai Vesterløkke begyndte sin aktive dykkerkarriere på Allerød Ungdomsskoles hold 
for dykning og UV-rugby for knap 30 år siden. Nicholai har været medlem af ORCA i 25 år. 

Nicolai startede som hjælpeinstruktør på Allerød Ungdomsskole og blev siden uddannet 
som CMAS-instruktør. Han blev hurtigt en fast del af ORCA’s instruktørteam, og har de 
sidste mange år været drivkraften bag stort set al uddannelse af dykkere i ORCA. 

Sideløbende med, at Nicholai underviser i ORCA, har han også videreuddannet sig selv. 
Det betyder, at Nicholai underviser både de helt unge, 8-årige juniordykkere, voksne 
nybegyndere og, som en af de få i Danmark, erfarne dykkere med hang til dybe tekniske 
dyk ned til 60 meters dybde. 

Nicholai var blandt de allerførste dykkerinstruktører i Danmark, der blev uddannet til at 
undervise børn ned til 8 år i dykning med flasker. Efterfølgende har Nicholai været med til 
at skabe rammerne, aktiviteterne og udviklet uddannelsen, så ORCA har etableret en af 
landets mest succesfulde juniorafdelinger for flaskedykning. Det har gjort, at ORCA har 
fået skabet et fantastisk fællesskab, hvor forældre er med til at undervise og lære både 
deres egne og andres børn at dykke, under vejledning af instruktører. 

Nicholai udvider hele tiden sin egen kunnen og brænder for at give sin viden videre til 
andre. Både gennem undervisningen i klubben, men også gennem et stort engagement i 



udvikling af undervisningsmaterialer, e-learning, online teori prøver og 
instruktøruddannelse i Dansk Sportsdykker Forbund til glæde for dykkere i hele landet.  

Da COVID ramte igen i begyndelsen af 2021, og ORCA så ind i, at vi igen ville miste 
muligheden for at kunne mødes og lave teoriundervisning for nye dykkere, udviklede 
Nicholai med meget lidt hjælp, et online undervisningsmateriale, med videoklip og 
interaktivt materiale. Det betød, at vi kunne – og kan - opstarte teoriundervisning, selv om 
det ikke er muligt at mødes fysisk. Det helt store er dog, at Nicholai rent faktisk udvikler 
teoriundervisningsmaterialet, så det er tilgængeligt for alle dykkerklubber i Dansk 
Sportsdykker Forbund. Nicholai har en speciel evne til at se, hvad der har betydning for 
klubben og fællesskabet lokalt, og samtidig en evne til at se, at det kan løftes til det store 
fællesskab, hvilket gør det muligt for også andre klubber end ORCA at styrke fællesskaber 
og her konkret fortsætte uddannelsen af nye dykkere. 

Vi ved godt, at der er mange ledere og instruktører, der, ligesom Nicolai, lægger mange 
kræfter i at uddanne andre i de mange frivillige foreninger i Danmark uden anden 
belønning end glæden ved at se andre blive en del af fællesskabet.  

Men trods den meget aktivitet med uddannelse, så er Nicholai den i klubben, der 
arrangerer de fleste dykker ture, og altid er med. Det være sige både fyraftensdyk på 
hverdage eller forlængede weekendture. På dykkerturene er han den, der altid giver en 
hjælpende hånd, og samtidig har overblik og derfor på magisk vis sørger for alle - både 
juniordykkere, nybegynderne og øvede får gode oplevelser.  

Nicholai er altid frisk på at finde nye og spændende steder at dykke, og således har én af 
klubbens ture i år gået til det for klubben ukendte sted, Karlstrup Kalkgrav, og Nicholai 
havde ligeledes indhentet tilladelse til et dyk på Dannebroe i Køge bugt. Her var vejret dog 
ikke med os, så den har vi til gode! Mange i klubben ved faktisk ikke, at Nicholais store 
passion er, at kunne dykke dybt, gerne med forskellige gasser og helst på vrag her i 
nordiske farvande. Det kræver, at der er flere, der dykker på sammen niveau, at alle har 
tid på den dag, hvor vejret gør det muligt at sejle til de spændende vrag. Trods dette 
ønske eller denne drøm, er fokus på de mange ture Nicholai slår op i ORCA’s turkalender, 
at der er plads til alle. 

Når Nicholai uddanner Trimix-dykkere, dygtige dykkere med meget teknisk udstyr, lægger 
han vægt på, at Trimix-kursister bliver ambassadører for sporten. Han opfordrer derfor alle 
kursister til, at de giver sig tid og vise overskud til at fortælle om deres udstyr og om 
dykning, da det kan opfordre de nysgerrige til selv at få lyst til at dykke. Så også her, når 
uddannelsen er for de få og teknisk dygtige, udbreder Nicholai budskabet omkring, at 
dykning skal være for alle. 

ORCA er udspringer af Allerød Ungdomsskole (AU) tilbage i 1970’erne, hvor eleverne, når 
de blev for gamle til at kunne dykke med AU, blev medlemmer af klubben. Med tiden er 
det blevet sådan, at langt hovedparten af medlemmerne i ORCA har en relation til AU. På 
den måde har AU skabt nye medlemmer til ORCA, mens ORCA har hjulpet AU med 
instruktører en lang årrække. Grundet ydre omstændigheder har der været få elever på 
ungdomsskolens hold i et par år, men i denne sæson, kom tilmeldingerne igen i en lind 
strøm, og der blev oprettet venteliste. 16 elever ville gerne gå til dykning hver onsdag. AU-
instruktørerne vendte udfordringen med Nicholai, der selv har undervist på AU for ca. 10 
år siden og Nicholais reaktion var: ”Bare sig ja til alle elever, jeg kommer og hjælper,” samt 
en holdning omkring, at det klarer vi! En sådan resolut beslutning og handling betyder, at 



Nicholai hjælper både de tilmeldte elever, og samtidig også den nyuddannede AU-
instruktør, der aldrig har prøvet at have så store hold. Det er karakteristisk for Nicholai, at 
han både skubber på og understøtter, så alle bliver bedre. 

Der er meget sikkerhed i forbindelse med dykning, så alle de organisationer, der uddanner 
dykkere - både de kendte kommercielle og også CMAS-systemet, der anvendes af de 
frivillige klubber i Dansk Sportsdykker Forbund - skal alle ISO certificeret hver 5 år. Som 
en del af forberedelserne til dette års audit har Nicholai lavet nye revisioner af flere kurser, 
opdateret og tilføjet mangler dokumenter. Selve audit var egentlig ikke en planlagt 
arbejdsopgave for Nicholai, da der var der andre i Dansk Sportsdykker Forbund, der ville 
tage sig af det. Men om formiddagen, før der skulle være ISO-audit, bliver Nicholai ringet 
op af formanden for Dansk Sportsdykker Forbund som er udfordret, da dem der havde 
opgaven, var blevet smittet med COVID, og auditor der kom fra Tyskland, skulle jo dels 
havde vist, hvordan systemet virkede i DSF i Brøndby og dels skulle han fra København til 
Århus for at overvære et instruktørkursus. Her trådte Nicholai til med få timers varsel, hjalp 
med at få gennemført audit og fik auditor kørt til Århus, så han kunne overvære 
kursusaktivitet af instruktøraspiranter. 

Nicholai har en sjælden evne til at give en hånd med for at få fællesskabet til at glide 
perfekt i vores lokale klub, men også være med til at skabe rammerne for at det er muligt i 
andre klubber, gennem hans virke i Dansk Sportsdykker Forbund. 

Nicholai springer også lige til og hjælper, hvis de frivillige der stod for at lave vores 
hjemmeside, kører sur i det. Så bruger han lige en aften eller to på at finde fejl, så vi kan få 
systemet til at køre, og der igen kan arrangeres ture, så vi kan komme ud at dykke.  

Udover Nicholais høje tempo og engagement, er han også hyggelig at være sammen 
med. Han er hjælpsom, god til at brygge øl og ikke bange for at vise, hvordan man fanger 
flest fisk til aftensmaden. Nicholai erkender selv, at han er travl familiefar og har da også 
introduceret dykning for både sin kone og to børn. 

Vi andre har til tider svært ved at følge Nicholais tempo, men en ildsjæl som Nicholai er 
guld værd for enhver forening og ethvert forbund i DIF. Derfor vil ORCA gerne indstille 
Nicholai som en yderst værdig kandidat til modtager af Årets Energibundspris 2021. 

 

På ORCA’s vegne 

Bestyrelsen og Klaus F. Østergaard 

 


