
  Solna 2023-01-17 

Vanliga frågor! 
 

DU MÅSTE VARA PÅ PLATS SENAST 30 MIN INNAN DIN BOKADE TID BÖRJAR OCH UPPVISA GILTIG ID HANDLING 

ANNARS KAN DET RESULTERA I ATT DU FÖRLORAR DIN SKJUTTID. UTEBLIVET BESÖK DEBITERAS FULLT PRIS. 
 

I bokningsbekräftelse Ni får i samband med Er bokning finner Ni all viktig information inför Ert besök. 
 

Vem kan testa prova på skytte? 
Alla som är fyllda 18 år, nyktra, ej tidigare lagförda samt innehar giltig ID-handling (för utländska medborgare gäller 
endast pass) får prova på att skjuta. 
 

Hur långt innan skjutningen måste jag vara på plats? 
Du måste vara på plats senast 30 min innan din bokade tid börjar för att vi ska hinna med incheckning och 
säkerhetsgenomgången. Sen eller utebliven ankomst resulterar i att du förlorar din skjuttid och debiteras fullt pris. 
 

Kan jag avboka? 

Senare avbokning än 72h innan bokad tid kan debiteras fullt pris 

Avbokning sker endast genom avbokningskoden i bokningsbekräftelsen eller genom samtal. Har Ni gjort Er bokning 

genom någon av våra auktoriserade återförsäljare måste Ni kontakta dom direkt vid av- och ombokning. 
 

Kan jag använda kontanter hos Er? 

Nej, FMJ Shooting Range tar inte emot några kontanter, vi tar däremot alla kort (utom amex) samt swish. Alla 

bokningar måste bokas online och betalas i förväg. Gruppbokningar gjorda av företag faktureras i förväg. 
 

Hur lång tid tar aktiviteten? 

Från din ankomsttid, dvs 30 min innan bokad skjuttid, tar aktiviteten totalt ca. 90–120 minuter. Tiden kan variera 

beroende på vilket event du valt. 
 

Kan mina vänner följa med och titta på? 

I mån av plats är dina vänner välkomna att titta på, annars är dom välkomna att vänta i vår Lounge och spela flipper 

eller arkadspel under tiden, samt njuta av en rykande het espresso. 
 

Får jag fota eller filma mitt besök? 

Vi har av säkerhetsskäl foto- och filmförbud inne på skjutbanan, däremot har vi fotovägg i vår lounge där Ni är 

välkomna att foto Er tillsammans med Er måltavla. 
 

Vem kan inte skjuta? 

Personer som är påverkade av alkohol eller droger kan inte genomföra eventet, alla skjuter på egen risk, men vi 

avråder gravida från att skjuta, samt personer som har problem med hälsan eller balansen. 
 

Kan vi dela på ett skjutpaket? 

Bokade paket kan endast nyttjas av en person 
 

Är lokalen anpassad för funktionshindrade? 

Absolut, funktionshinder är inget hinder hos FMJ Shooting Range, vi vill att alla ska kunna prova på skytte. 
 

Behövs någon speciell skyddsutrustning? 

Ja, innan påbörjad skjutning förser instruktörerna er med hörselskydd och skyddsglasögon.  
 

Vad är lämplig klädsel? 

Oömma kläder, inga större urringningar och bekväma skor. 
 

Är jag försäkrad när jag deltar i ett event hos Er? 

Samtliga Kunder som deltar i ett event hos FMJ Shooting Range kommer att vara försäkrade för olycksfall utan extra 

kostnad vid eventuella skador, förluster eller andra olägenheter som kan uppkomma i samband med själva 

upplevelsen. 
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