SK RAPID WIEN ERKLÆRING
■■ SK RAPID ER ET FÆLLESSKAB.
Vores legendariske sammenhold er stadfæstet igennem solidaritet imellem familier, naboer og arbejdere fra the Schmelz. Siden har det grønne og hvide bånd forbundet os alle.
Det har gjort os til den største og mest succesrige klub i hele Wien og Østrig. For at bevare
dette bånd ser vi Rapid medlemmer alle som ligemænd, ærlige og tillidsfulde. Ingen over
og ingen ved siden af.
■■ SK RAPID STÅR FOR TRADITIONER OG VÆRDIER.
Vores navn er, og vil altid være “Sportklub Rapid” og vores farver er, og vil altid være
grønne og hvide. Vores logo kan og vil ik ændres. Siden vi opstod har vi kæmpet for success, og vi vil aldrig give op. “Rapid-Viertelstunde”(vores fans signalerer med at klappe
det 75.minut ind, af alle kampe) er et tegn på vores vilje til at vinde. Som hold er vi angrebsvillige og dynamisk spillende og tager den mest direkte vej til målet. Vi går hårdt til
kampene, men fair og med respekt. I gode og dårlige tider lever vi for vores passion og
stolt bærer vi vores Rapid frem.
■■ SK RAPID WIEN ER HJEMME I HÜTTELDORF.
Det er her vi opstod, her vi voksede op, her vores hjerte slår. Wien er vores by. Byen former os, og vi repræsentere den. Vi er hjemme i hele Østrig, den mest berømte fodbold
klub i landet, og har ud over alle grænser en bemærkelsesværdig størrelse.
■■ SK RAPID WIEN ER ÅBEN.
Menneskelig mangfoldighed er og var vores motor til success. Derfor er vi, også på grund
af vores sociale fællesskab, til fordel for et åbent fællesskab hvorved hver enkel person
der sætter klubben i første række, har også rettigheden til at blive en del af Rapid Familien.
Ligemeget hvem, uanset livsstil, så er det vores arbejder klasse der viser vi står sammen
om vores grønne og hvide farver også i dårlige tider.
■■ SK RAPID WIEN ER ØSTRIGS MEST DEKOREREDE KLUB.
Success er og vil altid være vores destination. Derfor er vores motto at være i toppen ligemeget hvilken turnering vi spiller, hvem vi spiller imod og hvor i verdenen vi spiller så er
vores mål altid at vinde. For at nå det mål operere vi med en solid, innovativ og realistisk
økonomisk plan. Her er vores uafhængighed vital for vores mål. Igennem vores uafhængighed kan vi relatere til vores værdiere og fører dem videre til den næste grønne og hvide
generation. Vores vilje til at kæmpe og vinde - Rapid ånden - sikrer os fremtiden.

