
Twin II 19xx - 1991 

Baggrund:
Nappedam byder også på et lille vrag ”Twin”, som er en lille fiskekutter som sank i 
sommeren ’91. Den nemmeste måde at finde Twin på er ved at svømme ud til 11 meter 
(ca. 150 meter fra kysten, retning 90 grader, GPS: 56:01.560 12:36.672), og derefter dreje 
stik nord ca. 50 meter. Hvis man ikke vil bruge for megen tid på at dykke ud til vraget, kan 
man svømme i overfladen og benytte det gule hus bag P-pladsen som pejling. Spidsen af 
taget på. det gule hus, skal stå lige under spidsen på det røde hus (bag det gule). Twin 
ligger på bagbord side med stævnen pegende NØ, og er 10,5 meter langt og 3,5 meter 
bredt. På vragets bagbord side ligger der en gammel motorcykel og en SCUBA-computer. 
7 meter vest for vraget ligger der en lille betonklods som har været brugt til at holde en 
bøje, støder man ind i den, skal man bare mod øst for at finde vraget.

Det bedste dyk får du på max 12 meter. Der er meget liv ved Nappedam, man kan bl.a. se 
fladfisk og på dage med god sigt kan man også se større stimer af mindre fisk.

Vraget hvad kommer jeg til at se:
Vraget er meget flat og sammen faldet idag 2018
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Kilde Oplysninger findes nederst på siden

Dykkertur Pris. 200  kr                 
Antal Dyk:  1                                     
Strand Dyk med grill & vand   

T - +45 49203388
E - info@masterdive.dk
W - www.masterdive.dk - Strand Ture

Strand tur

Design © Caspar J

SVÆRHED DYBDE MIN. DYBDE MAX. DYBDE DÆK CERT. 18M Dybde speciale

LET 10,5M 11M OWD NEJ

VRAG TYPE TILSTAND ADVARSEL Sikker Pos. BREDE LÆNGDE

Fiskekutter Meget medtaget Strøm JA 56.01-60N 12.36-75E
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Billeder af vraget:
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Kilde Angivelse:
http://www.bends.dk
Tilføjet af: Prins - 26-12-2007
Tilføjet af: tnc - 13-07-2008
Tilføjet af: Harry4ben - 26-03-2009
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