
Betri 2020

Omgång 11 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

Spelas 4 juli skilln

1. HB Tórshavn 11 18 28

KÍ Klaksvík - TB Tvøroyri 2-1 2. NSÍ Runavík 11 20 26

NSÍ Runavík - EB/Streymur 1-0 3. KÍ Klaksvík 11 19 26

ÍF Fuglafjørður - HB Tórshavn 1-2 4. B36 Tórshavn 11 20 25

Skála - Víkingur 0-4 5. Víkingur 11 4 17

AB Argir - B36 Tórshavn 0-4 6. ÍF Fuglafjørður 11 -8 16

7. EB/Streymur 11 -14 7

8. TB Tvøroyri 11 -8 6

9. AB Argir 11 -24 4

10. Skála 11 -27 1

0 156

Någon direkt sensation blev det väl inte i elfte omgången - vilket vi hade hoppats på eftersom de fem lagen, 
som normalt ligger i topp mötte de fem lagen i botten. Men det blev trots allt tre uddamålssegrar, så skillnaden 
kanske inte är så stor.  HB har ju dessutom vunnit två uddamålssegrar mot lag på undre halvan tidigare under 
säsongen.

I den enda matchen som spelades vanlig tid 16.00 (15 på Färöarna) tog ÍF ledningen  efter bara fem minuter. 
Även om inte Uros Stojanov inte gjorde målet, så stod han i varje fall för framspelningen. HB kvitterade före 
paus och i mitten av andra halvlek lyckades man också göra 2-1 och ta tre poäng. Matchens enda mål på við 
Løkin i Runavík gjordes i slutet av första halvlek och hemmalaget dominerade spelet och vann rättvist.

Den tredje uddamålssegern vann KÍ hemma på við Djúpumýrar. Även där tog "undre halvan"-laget ledningen 
(även om ÍF numera slåss med Víkingur i mellangruppen vid 4-2-4). Det dröjde en bit in på andra halvlek och till 
tio minuter från slutet innan segermålet kom - och Jóannes Bjartalíð i delad topp av skytteligan.

Därefter avslutades omgången med två matcher, där båda bortalagen vann med 4-0. De var också de enda två 
matcherna som spelades samtidigt. På undir Mýruhjalla i Skála kom alla fyra målen i första halvlek - varav två 
på straff. I den andra matchen - AB mot B36 på Skansi Arena i Argir - kom däremot tre av målen i andra halvlek. 
Båda matcherna hade fyra målgörare med var sitt mål.

Nästa omgång (spelas den 12 juli):
Víkingur - AB Argir, 16.00
ÍF Fuglafjørður - Skála, 16.00
EB/Streymur - HB Tórshavn, 20.00
TB Tvøroyri - NSÍ Runavík, 16.00
B36 Tórshavn - KÍ Klaksvík, 16.00


