Under aktiviteten “Virtuell visning av Linjett 39” ställdes ett antal frågor som
deltagarna svarade på anonymt. På följande sidor redovisas svaren.
Aktiviteten genomfördes 2020-11-11 mellan 18.00 och 20.00 och
anordnades av Svenska Linjettförbundet och Rosättra Båtvarv tillsammans.
En inspelning av aktiviteten finns på Linjettförbundets Youtube-kanal.
Antal deltagare på aktiviteten varierade över tid med 100-112 åhörare.
Svarsfrekvensen varierade mellan 90% och 95%.

Vilken båtmodell har ni?
Inte Linjett (än)
Linjett 43
5%
2%
Linjett 40
8%

Linjett 30
2%

Linjett 32
6%

Linjett 33
22%

Linjett 37
25%

Linjett 34
14%

Linjett 35
16%

Hur har Corona-pandemin påverkar ert seglande i år?
Seglat/använt båten mindre
4%

Seglat/använt båten mer
30%

Oförändrat
66%

Vilket av följande alternativ stämmer bäst in
på hur ni gör med matlagning under gång?
Inget av ovanstående
1%

Vi lagar gärna mat under gång
45%

Vi undviker matlagning under
gång och har istället
förberedda måltider
20%

Vi ser till att lägga till eller
ankra upp för att laga mat
9%

Vi lagar endast mat under
gång om det är riktigt lugnt
eller vi går för motor
25%

Har ni gått på grund i år?*
Ja, backade på grund
1%

Ja, mindre grundstötning
(fastnade inte)
11%

Ja, en riktig smäll
2%

Nej
86%

* Hela frågan löd: Har ni gått på grund i år? (Frågan
avser grundstötning under färd. "Lodning" med kölen
vid tilläggning räknas inte - det är en av de saker
Linjetten är konstruerad för.)

Skulle ni föredra inredning av mahogny eller ek?*
Mahognyinredning och ljus
ekdurk
10%

Ljus ekinredning och teakdurk
utan ränder
34%

Traditionellt –
Mahognyinredning och
teakdurk med ljusa ränder
56%

* Hela frågan löd: Traditionellt har mahogny och teak
används i Linjetterna. På senare tid har ek gjort ett
intåg som alternativ. Skulle ni föredra mahogny eller
ek om ni skaffade en ny Linjett?

Hur skulle den optimala toalettkonfigurationen se ut?*
Två toaletter (en kombination av alt 1 och 2,
men utan rymligare förpik)
8%

En toalett fram och en stor
garderob/dusch bak samt två
akterhytter (som standard)
48%
En större toalett bak
kombinerad med dusch och
endast en akterhytt samt en
rymligare förpik
44%

* Hela frågan löd: Om du tänker dig en
båt som Linjett 39, hur skulle den
optimala toalettkonfigurationen se ut?

Ser du värdet i att ha ett dedikerat dusch-utrymme?
Nej, absolut inte
12%

Ja, verkligen
19%

Ja, det kan vara praktiskt om
det ändå är där
24%
Nja, men jag skulle nog använda det mest att
hänga blöta kläder i
45%

Vad skulle ni föredra som däck?*
Syntetiskt trä (exempelvis
Flexiteek)
17%

Teak
39%

Vit gelcoat
23%

Målad gelcoat (grått eller
någon annan färg)
21%

* Hela frågan löd: Om ni skulle skaffa en
ny segelbåt (oavsett märke eller modell),
vad skulle ni föredra som däck?

Vilken typ av mindre försegel föredrar ni?*

110%-fock som skotas på
rufftaket (på Linjett 39 är den
107%)
48%

Självslående fock som sitter på
skena och inte överlappar
masten
52%

* Hela frågan löd: Vilken typ av mindre
försegel föredrar ni? (Tänk bara på
"mindre". Ni kanske även har/vill ha stor
genua, spinnaker, gennaker, Code 0 etc)?

