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Lägesuppdatering av byggnationen av skjutbanan samt upptagande av lån i 
Bodyflights dotterbolag FMJ Shootingrange AB 

 
Som tidigare kommunicerats är anpassning av lokalen i Solna och byggnationen av skjutbanan i full gång. Planerad 
öppning under april/maj 2019. 
 
Byggnationen löper på bra och i skrivande stund är all blindering och skottsäkring färdigställd. Toaletter och reception i 
det närmaste klara. Montering av kulfång är igångsatt och förväntas ta ca två veckor. I steg ett byggs en kortbana om 
15 meter för pistolskytte. Steg två blir två långbanor för bl.a. pistol och gevärsskytte med en skjutlängd på 80m. 
Kortbanan är där de flesta säkerhets- och myndighetskunderna tränar samt eventen och upplevelserna hålls, medan 
långbanan riktar sig mer till jägare och professionella sportskyttar. Banorna har ingen begränsning på vapentyp eller 
kaliber (.22lr – 12,7mm AG)  
 
För att finansiera byggnationen har FMJ tagit upp lån om totalt 1400 tkr från nedan långivare: 
 
Daniel Volle via Pick Zinned Pop AB 500 tkr 
Johan Backe via Thunder Consulting AB 600 tkr 
Live it 300 tkr 
 
Lånen från Daniel Volle och Johan Backe löper med en årlig ränta upp till 4% i efterskott, lånen är amorteringsfria i 6 
månader och därefter sker amortering på 12 månader. Lånet från Live it skall återbetalas under 3 månader med start 
juli 2019. Dessa transaktioner är att betrakta som närståendetransaktioner då Johan Backe är VD och via bolag 
kontrollerar 30% av aktierna i FMJ samt att Live it och Daniel Volle är ägare i FMJ via Bodyflight. 
  
 
FMJs VD Johan Backe kommenterar: 
 
”Det är ett mycket stort intresse av vårt skyttecenter, dels för att det riktar sig till alla typer av skyttar men även då det 
råder stor brist på skytteanläggningar i hela mälarregionen. Med vår inomhusanläggning så kommer vi säkerställa att 
våra elitskyttar i olika landslag kan konkurrera, på samma villkor som övriga skyttar i världen, om medaljer på stora 
mästerskap. Vi har i skrivande stund gjort klart med både OS, VM & EM-medaljörer som kommer träna regelbundet på 
vår anläggning. Det är även flertalet landslag som avser att lägga sina träningsläger hos oss. På jaktsidan är det även här 
ett stort intresse i att slippa transportera sig långa sträckor och mer eller mindre behöva sätta av en heldag för att kunna 
träna. Med vår centralt placerade anläggning kan man korta ned transporttiderna med flera timmar. Vi satsar stort på 
att hela anläggningen miljöanpassas och både ventilation och kulfång är väl tilltagna för att ge en bra arbetsmiljö och 
skapa möjligheter att återvinna 100% av alla metaller” 
 
 
 
 
För mer information om Bodyflight och FMJ, vänligen kontakta: 
 
Johan Backe, VD FMJ 
Telefon: +46 767 72 62 99 
E-post: johan@fmjskytte.se 
 
Markus Viborg, VD Bodyflight 
Telefon: +46 732 45 22 22 
E-post: markus@bodyflight.se 
www.bodyflight.se 
 
 



 

Om Bodyflight 
Bodyflight är ett upplevelsebolag grundat 2014 av fallskärmsentusiaster i Stockholm. Tillsammans har teamet bakom 
Bodyflight lyckats konvertera Pripps gamla mälteri i Bromma till att bli Sveriges första vertikala, frifallande vindtunnel 
för nöjes- och tävlingsflygning. Konstruktionen är bolagets egen, från den tekniska lösningen till utformningen av den 
recirkulerande luftkanalen. Sammantaget mäter flygkammaren 23 meter i höjd vilket gör bolagets vindtunnel till världens 
högsta. Bodyflights övergripande strategi är att växa och skapa upplevelsecenter för utmanande och adrenalinstinna 
aktiviteter med en vindtunnel som huvudaktivitet varje center. Bodyflight expanderar nu sin verksamhet med en vindtunnel 
belägen vid Säve flygplats i Göteborg samt en skjutbana i Solna. Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se. 
 


