
MISIJA SK RAPID

 ■ SPORTSKI KLUB RAPID JE ZAJEDNICA U KOJOJ SMO SVI ČVRSTO POVEZANI.
Ta naša legendarna povezanost ima korijene u  solidarnosti koja je vladala među obitelji-
ma, susjedima i radnicima još od prvih dana nastanka kluba u bečkom kvartu „Schmelz“. 
Od tada nas povezuje zelena i bijela traka, koja nas je učinila najvećim i najuspješnijim 
nogometnim klubom Beča i Austrije. Da bi očuvali ovu povezanost, mi se kao rapidovci 
odnosimo jedni prema drugima ravnopravno, iskreno i s povjerenjem. 

 ■ SPORTSKOM KLUBU RAPID VAŽNE SU VRIJEDNOSTI I TRADICIJA.
Naše ime je, a takvo će i ostati, “Sportklub Rapid”. Naše boje su, a takve će i ostati, zelena 
i bijela. Naš grb je nepromijenjen. „Rapidovih 15 minuta“ je izraz naše volje za pobjedom. 
Nastupamo hrabro i samosvjesno. Kao tim smo uvijek spremni na napad, dinamični smo 
i uvijek biramo direktni put k cilju. Prema našim protivnicima smo žestoki, ali se prema 
njima odnosimo fair i s respektom. Kako u dobrim tako i lošim vremenima živimo za našu 
strast i ponosni smo da možemo nesebično doprinijeti slavi Rapida. 

 ■ DOMOVINA SK RAPIDA JE HÜTTELDORF.
Ovdje smo odrasli. Ovdje kuca srce naše klupske kulture. Beč je naš grad. On utječe na 
nas i mi ga predstavljamo. Ali i u cijeloj Austriji se osjećamo kao kod kuće. Tu smo najvaž-
niji nogometni klub, ali i izvan granica Austrije smo veliki i značajni. 

 ■ SK RAPID JE OTVOREN.
Raznolikost naših članova je pogonska snaga našeg uspjeha. Zbog toga, ali i zbog naše 
socijalne odgovornosti prema otvorenom društvu, svaki čovjek kojemu je dobrobit tima 
na prvom mjestu, može biti rapidovac. I to bez obzira na to kojeg je spola, odakle je i ko-
jem sloju pripada, i bez obzira na način života. Naši korijeni u radničkom pokretu obvezuju 
nas da posebno podupiremo one koji su socijalno zakinuti. 

 ■ SK RAPID JE AUSTRIJSKI REKORDER PO OSVOJENIM PRVENSTVIMA.
Uspjeh predstavlja naše nasljedstvo, ali nas i obvezuje. Zato težimo uvijek biti na samom 
vrhu. Bez obzira u kojoj utakmici i gdje na svijetu igramo, mi uvijek želimo pobijediti. Kako 
bi ispunili našu zadaću, upravljamo Klubom pošteno, inovativno i dalekovidno. Pri tome 
upravo naša samostalnost predstavlja najveću vrijednost. Ona nam omogućuje da osta-
nemo vjerni našim vrijednostima i da ih prenesemo dalje na nove rapidovce. Ona je garan-
cija da će naša zajednička volja za borbom i pobjedom, naš duh Rapida, živjeti zauvijek.


