
SK RAPID FYRIRMYNDIN

 ■ ÍÞRÓTTAFÉLAGIÐ RAPID ER SAMFÉLAG.
Hinn goðsagnakenndi háttur sem við stöndum saman hefur rætur sínar að rekja í 
samstöðu meðal fjölskyldna, nágranna og starfsmanna hjá Schmelz. Grænu og hvítu litirnir 
hafa sameinað okkur frá fyrsta degi. Þetta hefur gert okkur að stærsta og farsælasta 
knattspyrnufélagi í Vín og í Austurríki. Til að ganga úr skugga um að við höldum í þessa 
tilfinningu um nálægð við hvort annað, komum við fram við alla Rapidler á jafnan og á 
heiðarlegan og traustvekjandi hátt.

 ■ SK RAPID STENDUR FYRIR HEFÐBUNDNUM GILDUM.
Nafn okkar er og mun alltaf vera „Sportklub Rapid“. Litir okkar eru og munu alltaf vera 
grænn og hvítur. Liðsmerki okkar er heldur ekki hægt að breyta. Rapid korterið er merki um 
stöðugan vilja okkar til að vinna. Við komum fram á hugrakkan og sannfærandi hátt. Sem 
lið, viljum við sækja, við erum lifandi og við leitumst alltaf eftir beinustu leið að markmiðum 
okkar. Við spilum af hörku gegn andstæðingum okkar, en á sanngjarnan hátt og komum 
fram við andstæðinga okkar af virðingu. Við lifum á ástríðu okkar á góðum og í slæmum 
tímum og við erum stolt af því að við getum lagt okkar að mörkum fyrir orðspor Rapid á 
óeigingjarnan hátt.

 ■ HEIMILI SK RAPID ER HÜTTELDORF.
Þar ólumst við upp. Það er þar sem hjartsláttur félagsins er. Vínarborg er borgin okkar. 
Þessi borg mótar okkur og við komum fram fyrir hönd borgarinnar. Þar að auki eigum við 
heima í öllu Austurríki, við erum mikilvægasta knattspyrnufélag í landinu og erum vel þekkt, 
frábært félag vel utan landamæra okkar.

 ■ SK RAPID ER OPIÐ FÉLAG.
Fjölbreytni fólks sem tekur þátt var og er vélin á bak við velgengni okkar. Það er ástæðan fyrir 
því hversu mikla samfélagslega ábyrgð við finnum fyrir í opnu samfélagi, þar sem að hver 
sem setur Rapid í fyrsta sæti með hugsunarhætti og framkomu getur verið Rapidler. Það 
skiptir ekki máli af hvaða kyn þú ert, hvaðan þú kemur, hvort sem þú ert ríkur eða fátækur 
eða hvað lífsstíl sem þú hefur. Uppruni okkar innan verkalýðshreyfingarinnar skuldbindur 
okkur til þess sérstaklega að styðja við þá sem minna mega sín.

 ■ SK RAPID HEFUR FLESTA AUSTURRÍSKA MEISTARATITLA.
Velgengni er bæði arfleifð okkar og regluverk okkar. Þessvegna er það réttur okkar að vera 
alltaf vera á toppnum. Það skiptir engu máli í hvaða keppni það er eða hvar sem við spilum 
í heiminum: við viljum vinna. Til þess að við getum að tryggt að við að náum að standa 
undir metnaði, erum við fjárhagslega sterk, og við leitum til nýjunga og horfum til framtíðar. 
Og að vera sjálfstæð eru mikilvægustu skilyrði okkar. Það er þannig sem við stöndum vörð 
um gildi okkar og við getum borið þau áfram til komandi kynslóða af Rapidler. Á þennan 
hátt tryggjum við að sameiginlegur vilji okkar til að berjast og til að sigra, og andi Rapid, 
mun lifa að eilífu.


