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FMJ öppnar skjutbanan den 15 maj  

 
Förra veckan fick FMJ godkänt av polisen som är den myndighet som avgör om en skjutbana har den kvalitet och 
säkerhet som krävs. Nu har även Solna kommun gett sitt slutbesked och verksamheten kan därmed öppna. Idag den 
15:e maj öppnar FMJ sina dörrar och tar emot sin första grupp upplevelsekunder. 
 
Som tidigare kommunicerats är första steget en kortbana om ca 15 meter för pistolskytte. Det är just kortbanan som 
öppnar idag den 15:e maj.  Steg två är två långbanor för bl.a. pistol och gevärsskytte. Skjutlängden på långbanorna blir 
ca 80 meter. 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)  
 
FMJs VD Johan Backe kommenterar: 
 
”Det känns oerhört skönt att vi nu har en skjutbana i egen regi och kan komma igång med verksamheten på riktigt. 
Vägen hit har varit längre än väntat men skam den som ger sig. Den korta skjutbanan, och så småningom de långa, håller 
hög klass och jag är övertygad att såväl upplevelsekunder som professionella skyttar kommer trivas på vår anläggning. 
Det råder stor brist på bra skjutbanor och vi märker ett stort intresse från privatkunder, företag och myndigheter. Även 
vår samarbetspartner Live it ser en stor efterfrågan på skytte som upplevelse vilket borgar för ett bra kundflöde från 
dem. Besök hemsidan www.fmjskytte.se för att köpa presentkort eller boka din skytteupplevelse” 
 
 
 
 
För mer information om FMJ, vänligen kontakta: 
 
Johan Backe, VD FMJ 
Telefon: +46 767 72 62 99 
E-post: johan@fmjskytte.se 
www.fmjskytte.se 
 
Markus Viborg, VD Bodyflight  
Telefon: +46 732 45 22 22 
E-post: markus@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. 
 


