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Saab investerar i Gripen Fighter Weapon 
School i Sydafrika 

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab kommer att investera i ett 
avancerat utbildningscentrum för erfarna stridspiloter vid den militära 
flygbasen Overberg i Sydafrika, inledningsvis för länder vars 
flygvapen använder Gripen. 

 
Initiativet till Gripen Fighter Weapon School har tagits av Saab, tillsammans med de flygvapen som 
ingår i Gripen User Group. Vid Gripen Fighter Weapon School kan erfarna Gripen-piloter från hela 
världen finslipa sina färdigheter. De specialbyggda anläggningarna vid Afrikas sydspets ger 
enastående övningsmöjligheter i ett omfattande luftrum som spänner över bergskedjor, öknar, 
Indiska oceanen och Atlanten. Kursen anordnas sommartid i Sydafrika, eftersom de meterologiska 
förhållandena är gynnsamma då. Utbildningen fokuseras på olika roller varje år, och de avancerade 
flygövningarna blandas med lektioner och överlevnadsutbildning i afrikansk miljö. 
 

– Gripen är nu i tjänst i fem länder världen över, och systemet utvecklas 
hela tiden. Saab anser att det finns behov av ett avancerat 
utbildningscentrum där erfarna Gripen-piloter kan öka sin operativa 
förmåga och få möjlighet att verka i nya miljöer och öva i en region som 
speglar realistiska framtida insatsscenarion, säger Magnus Lewis-Olsson, 
vd för Saab i Sydafrika, och tillägger:  

– Gripen Fighter Weapon School kommer att öka förståelsen mellan olika 
Gripen-användare och stärka vår egen strävan att skapa en gemensam 
grundprogramvara genom att piloterna delar sina erfarenheter av Gripen. 

 

Den första kursen för Gripen-kunder i Sverige, Sydafrika, Ungern, Tjeckien och Thailand ska 
genomföras i slutet av 2013. 
 
Nya hotbilder och krav kommer att styra kursplanen, tillsammans med behovet av mer ingående 
utbildning om Gripen och tillhörande system. Dessutom kommer elevernas operativa förmåga och 
skicklighet att ökas genom att de får uppleva ett taktiskt agerande som skiljer sig från landets 
standardförfaranden. 
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For further information, please contact: 
Saab Press Centre,  
+46 734 180 018 
presscentre@saabgroup.com  

www.saabgroup.com 
www.saabgroup.com/Twitter 
www.saabgroup.com/YouTube  

Saab serves the global market with world-leading products, services and solutions 
ranging from military defence to civil security. Saab has operations and employees 
on all continents and constantly develops, adopts and improves new technology to 
meet customers’ changing needs. 
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