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Tjeckisk Gripen-division vinnare vid NATO 
Tiger Meet 

Det tjeckiska flygvapnets 211:e taktiska flygdivision med sina Gripen-
flygplan tilldelades nyligen den prestigefyllda Silver Tiger Award för 
bästa division under NATO Tiger Meet 2010. 

Tjeckerna löste 664 uppgifter under ett antal uppdrag under 
tvåveckorsövningen NATO Tiger Meet. De fick visa upp sina kvaliteter i ett 
dussintal simulerade flygstrider och uppdrag som gick ut på att undsätta 
nedskjutna piloter, hitta och förstöra viktiga mål i fiendens bakre led samt 
skydda helikoptrar lastade med fallskärmsjägare. 
 

- Vårt träningsprogram och vår förmåga i kombination med Gripen har 
lett fram till att vi nu vunnit detta viktiga pris. Orsaken till att Gripen 
var så framgångsrik under Tiger Meet är flygplanets förmåga att lösa 
problem med längsta möjliga framförhållning – utan att behöva slåss 
mot fienden på nära håll, sade överstelöjtnant Jaroslav Míka, chef för 
den 211:e taktiska divisionen vid flygbasen Čáslav, till tjeckisk TV. 

 

Positiv bild av Gripen 
- Jag är mycket stolt och glad för tjeckernas skull. Det är ett stort, fint 
och prestigefyllt pris de har fått. När våra kunder lyckas så bra som 
tjeckerna har gjort ger det också en positiv bild av vårt flygplan och 
bättrar på vårt rykte ytterligare, säger Bengt Littke, programansvarig 
för Gripen till Tjeckien. 

 

NATO Tiger Association 
NTA (NATO Tiger Association) samlar förband från hela världen som har en 
tiger eller annat stort kattdjur sin logotyp eller emblem. Den storskaliga 
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internationella övningen NATO Tiger Meet, som föreningen anordnar för att 
stärka banden mellan de olika medlemsförbanden, genomfördes 4–15 
oktober vid det nederländska flygvapnets flygbas i Volkel. Alla de andra 
deltagande divisionerna under årets Tiger Meet rekommenderade att den 
tjeckiska 211:e taktiska divisionen skulle få utmärkelsen. 

 
Fullvärdigt medlemskap 
Förutom den prestigefyllda utmärkelsen blev den 211:e taktiska divisionen 
dessutom fullvärdiga medlemmar av NATO Tiger Association.  
 
Läs mer om NATO Tiger Association och Tiger Meet här. 
 
Se TV-intervjun med Jaroslav Míka här (på tjeckiska).  
 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Saabs presscenter, +46 734 180 018 
presscentre@saabgroup.com  

www.saabgroup.com 

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och 
lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har 
verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och 
förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. 

 

mailto:presscentre@saabgroup.com
http://www.saabgroup.com/

	Tjeckisk Gripen-division vinnare vid NATO Tiger Meet
	Positiv bild av Gripen
	Fullvärdigt medlemskap


