
D’LEETBILD VUM SK RAPID

 ■ DEN SPORTKLUB RAPID ASS ENG COMMUNAUTÉIT. 
Eisen legendären Zesummenhalt wuerzelt an der Solidaritéit tëschent den Famillen, den 
Noperen an den Aarbëchteren op der Schmelz. Säitdeem vereent ons dat gréngt an wäisst 
Band. Et huet ons zum gréissten an erfolegräichsten Fussballveräin vun Wien an ganz Éis-
terräich gemaach. Fir dës Verbonnenheet oprecht ze haalen, begéine mir ons als Rapidler 
gläiwärteg, éierlëch an vertrauensvoll.

 ■ DEN SK RAPID STEET FIR WÄRTER AUS TRADITIOUN. 
Eisen Numm ass an bleiwt „Sportklub Rapid“. Eis Faarwen sin an bleiwen gréng a wäiss. 
Eisen Wopen ass onverännerlëch. Säit jeher erkämpfen mir eis mat vollem Asaatz eisen 
Erfollëg an gin nie op. D’Rapid Véirelstonn ass Ausdrock vun eisem ëmmerwährenden 
Wëllen ze gewannen. Mir trieden couragéis an selbstbewosst op. Als Équipe sin mir ug-
rëffsléschteg, dynamesch an wielen ëmmer den direkten Wee un d’Ziel. Eis Géigner be-
handelen mir haart, awer fair an mat Respekt. A gudden wéi an schlechten Zäiten liewen 
mir eis Passioun an sin houfreg, oneegennotzeg zum Erfolleg vun Rapid bäizedroen.

 ■ D’HEEMECHT VUM SK RAPID ASS HÜTTELDORF. 
Hei sin mir grouss gin. Hei schléit d’Härz vun eiser Veräinskultur. Wien ass eis Staadt. Sie 
prägt eis an mir représentéiren sie. Doriwwer eraus sin mir a ganz Éisterräich doheem, dën 
wichtegsten Fussballveräin aus dem Land, an iwwert d’Grenzen eraus eng renomméiert 
Gréisst.

 ■ DEN SK RAPID ASS OPPEN. 
Mënschlësch Diversitéit war an ass den Motor vun eisem Succès. Dofir, an opgrond vun 
eiser sozialer Verantwortung fir eng oppen Gesellschaft, kann all Mënsch, deen d’Wuel 
vun Rapid an den Vierdergrond vun séngem Denken an séngem Handelen stellt, Rapidler 
sin. Egal wéi een Geschlecht, wéi eng Hierkonft oder wéi eng Schicht, an onofhängeg vun 
sénger Liewensweis. Eisen Uersprong an der Aarbëchterbeweegung obligéiert eis beson-
nesch, sozial benodeelegt Mënschen ze ënnerstétzen.

 ■ DEN SK RAPID ASS ÉISTERRÄICHESCHEN REKORDCHAMPION. 
Succès ass eis Ierwschaft an eist Gebot zugläich. Dofir hun mir den Usproch ëmmer ganz 
uewen ze stoen. Egal an wéi enger Compétitioun an wou op der Welt mir untrieden: Mir 
wëllen gewannen. Fir dësen Optraag z’erfëllen, wirtschaften mir zolitt, innovativ an wäit-
sichtëg. Dobäi ass eis Eegenstännegkeet eis héchsten Valeur. Duerch sie bleiwen mir eise 
Wärter trei, an kënnen sie un déi nächst Rapidler weidergin. Domat ass gesëchtert, dass 
eisen gemeinsamen Wëllen fir ze kämpfen an ze gewannen, den Rapidgeecht, fir ëmmer 
weider liewt.


