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Inbjudan  
 

Saab i unik flyguppvisning med Gripen 
 
Vid en pressfrukost på fredag den 7 juli kl 10.00 på Saabs huvudkontor 
våning 6 G, World Trade Center i Stockholm, kommer Saabs testpilot Fredrik 
Muchler att visa upp det flyguppvisningsprogram som han kommer att 
genomföra vid flygutställningen i Farnborough under tiden 17-21 juli. 
   
Flygutställningen är världens största och uppvisningsprogrammet är de mest 
krävande som genomförs. Med Gripens prestanda blir årets program bland det 
mest avancerade som en människa kan genomföra i ett stridsflygplan. 
 
Under det cirka 5 minuter långa programmet flyger Fredrik i överljudsfart nästan 
hela tiden och utsätter kroppen för upp till 9 G i vissa svängar vilket motsvarar 
mer än 9 gånger kroppens egen vikt. Gripen är det första av den fjärde 
generationens stridsflygplan som finns i operativ tjänst och anses därmed som 
världens modernaste stridsflygplan.   
  
Intresset för Saabs deltagande vid Farnborough är i år större än någonsin. Inte 
mindre än 16 specifika pressevenemang arrangeras av Saab för journalister 
från hela världen.  
 
Vid pressfrukosten har Fredrik med sig den G-dräkt som behövs i kabinen för 
att klara av påfrestningarna under flygningen. Dessutom släpper Saab då också 
helt nytt filmmateriel från uppvisningsflygningen. Något som inte filmats tidigare. 
 
Vid pressfrukosten presenteras också Swedish Air Force Fan Club, en unik 
sammanslutning av journalister från hela världen som bildat en särskild fan club 
för det svenska flygvapnet. I år firar sammanslutningen 40 års jubileum och 
major Mats Gyllander från flygvapnet medverkar vid pressfrukosten.   
 
 
Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom 
försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till 
systemintegration. 
 
 
Föranmäl gärna deltagande till: 
Peter Larsson, Saabs presschef 
tel 08-463 00 18, 0734-18 00 18 
www.saabgroup.com 
  
 


