
GRUNNPRINSIPPER FOR SK RAPID

 ■ SPORTKLUB RAPID DANNER ET FELLESSKAP.
Det legendariske samholdet vårt er tuftet på solidariteten mellom familier, naboer og ar-
beidere i Schmelz, distriktet der den tidligere keiserlige og kongelige arméen hadde sin 
ekserserplass. Det grønne og hvite båndet har forent oss siden da og gjort oss til den 
største og mest fremgangsrike fotballklubben i Wien og i Østerrike. Vi ønsker å ta vare på 
denne samhørigheten, og derfor fremstår vi rapidlere som likeverdige, ærlige og tillitsfulle.

 ■ SK RAPID VERDSETTER TRADISJONER.
Vårt navn er og forblir "Sportklub Rapid". Grønn og hvit er og forblir våre farger. Vårt vå-
penskjold er uforanderlig. Fra gammelt av kappes vi om suksess med full innsats og vi gir 
aldri opp. Ofte har laget vårt snudd hele kampen til sin fordel i løpet av de siste femten 
spilleminuttene, og derav kommer uttrykket "Rapid-kvarter", et uttrykk for vårt evigva-
rende ønske om å vinne. Rapid-kvarter innledes etter nøyaktig 75 spilleminutter: suppor-
terene våre klapper rytmisk og heier høylydt for laget vårt. Vårt opptreden preges av mot 
og selvtillit. Som et lag er vi dynamisk, klare for kamp, og vi velger alltid den rette veien til 
målet. Våre motstandere blir møtt på en tøff, men rettferdig måte og med respekt. Vi lever 
ut vårt lidenskap såvel i gode og onde tider, og vi er stolte av å bidra uselvisk til Rapids 
berømmelse.

 ■ HJEMSTEDET TIL SK RAPID ER HÜTTELDORF.
Her har vi vokst opp. Her slår hjertet til vår foreningskultur. Wien er vår by. Hun preger oss 
og vi representerer henne. I tillegg til Wien er vi hjemme i hele Østerrike der vi er landets 
viktigste fotballforening, og vi er en betydelig aktør også utenfor landesgrensene.

 ■ SK RAPID ER ÅPEN.
Menneskelig mangfold var og er drivkraften bak vår suksess. På grunn av det og på grunn 
av vårt sosiale ansvar for et åpent samfunn kan hver og en være en Rapid-person. For det 
behøver man bare å sette velværen til Rapid i forgrunnen av tankene og handlingene sine. 
Uansett kjønn, herkomst eller klasse, uansett livsstil. Vårt opphav i arbeiderbevegelsen 
forplikter oss spesielt til å støtte vanskeligstilte.

 ■ SK RAPID HOLDER ØSTERRIKSK REKORD I ANTALL MESTERTITLER.
Denne suksessen er for oss både en arv og en forpliktelse samtidig. Derfor er vårt krav å 
alltid stå på toppen. Uansett konkurranse og hvor i verden vi er: vi vil vinne. For å oppnå 
dette målet driver vi en robust, innovativ og langsiktig husholdning. Det viktigste elemen-
tet i den er vår selvstendighet. Selvstendigheten tillater oss å være trofast mot våre verdier 
som vi kan føre videre til våre Rapid-etterkommere. Slik er det garantert at vår felles vilje 
til kamp og seier, den kjente Rapid-sjelen, lever for alltid.


