
Vad är Goodwood Revival kanske någon 
undrar?

Så här berättar RREC medlemmarna Ingrid Svensson och 
Ronny Brattberg, som besökt Goodwood Revival 5 gånger:

Goodwood Estate ägs av The Duke of Richmond, ligger i 
West Sussex som är beläget i sydvästra England, 5 mil från 
hamnstaden Southampton. Det är en stor egendom på 1600 
ha och där finns ekologiskt jordbruk och 
köttdjursuppfödning, slott, cricketplan, flygfält, racerbana, 
två golfbanor, galoppbana, hotell och så ligger ju sedan 
2003 den nya BMW-ägda Rolls-Royce fabriken där också. 

En gång om året ända sedan 1998 arrangerar The Duke of 
Richmond ett gigantiskt event som heter Goodwood Revival.
Platsen där detta event äger rum är naturligtvis på hans 
alldeles egna racerbana, Goodwood Motor Circuit (här 
kördes formel racing mellan 1948 och 1966).

Det är tre intensiva dagar i september med 50 000 besökare
per dag och ett himmelrike för en motorentusiast och 
Englandsentusiast samt inte minst Rolls-Royce/Bentley 
entusiast. Det körs tävlingar med single seaters och 
saloon/sedan bilar och motorcyklar. Eventet drar til l sig 
ägare av ovanliga och sällsynta bilar som visar upp och 
tävlar med bilar som annars bara skulle stått oanvända i 
privata samlingar eller på museer. 

Så här kan en dag se ut:

Frukost 06:30, full english, of course så man står sig några 
timmar. Avresa med buss kl 07:45 från hotellet til l  
Goodwood Revival. Det är väldigt bekvämt och smidigt att 
åka buss til l  Revival. Man kommer nära entrén och behöver 
inte tänka på bilkörning til lbaks til l  hotellet. Då kan man 
också unna sig lite förfriskningar inne på området. Det finns
gott om barer, pubar, champagne-barer, tea sheds, caféer, 
food trucks och restauranger. Så man behöver inte gå 
varken hungrig eller törstig. Egen picknick och dricka går 
bra att ta med – inga restriktioner här!

Som Rolls-Royce/Bentley entusiast och besökare på 
Goodwood Revival så upptäcker man ganska snart att det 
vimlar av dessa bilar.  Både förkrigs- och 50-tals Rolls-
Royce/Bentley används och körs omkring inne på området. 
Och på vägarna utanför.

Så om man är bara en liten aning intresserad av bilar i 
allmänhet, kanske av lite äldre typ, hot rods, historisk 
racing, cyklar, motorcyklar, brittisk atmosfär, musik, 



vintage-kläder, tweed eller bara vill komma iväg til l  England
och uppleva något unikt så är en resa til l Goodwood Revival 
att rekommendera. Och om det nu bara är Rolls-Royce och 
Bentley som är intressant så kommer man ändå inte att bli 
besviken.
 
Vil l man se mer av Goodwood Revival så finns det massor av
filmer därifrån på YouTube.

Se även Ingrid och Ronnys bildcollage! Deras reportage från
2021 kommer i nästa nummer av vår Bulletin (i mitten av 
mars).
PS: Ingrid och Ronny har redan bokat resan i september, 
det blir sjätte gången!

Speciellt för RREC medlemmar är att vi har inkluderat ett 
besök på vår moderklubbs förnämliga högkvarter THE HUNT 
HOUSE i Paulerspury. 

Är Du intresserad hänga med? 
Se CAB-Resors inbjudan på hemsidan!
Du kan också kontakta undertecknad om Du önskar mer 
information.

Bästa Entusiasthälsningar !
Göran Berg  (jag är med för andra året!)
E-mail: goranaberg@rrec.se      Mobil:   0708 108118
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