
Betri 2020

Omgång 13 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

Spelas 27-29 juli Speltid skilln

1. HB Tórshavn 14 25 37

AB Argir - ÍF Fuglafjørður 2-2 2. NSÍ Runavík 14 20 32

NSÍ Runavík - KÍ Klaksvík 0-2 3. KÍ Klaksvík 14 19 32

Skála - EB/Streymur 1-3 4. B36 Tórshavn 14 24 31

HB Tórshavn - TB Tvøroyri 4-1 5. Víkingur 13 3 20

B36 Tórshavn - Víkingur 4-2 6. ÍF Fuglafjørður 13 -5 20

 7. EB/Streymur 13 -14 10

8. TB Tvøroyri 13 -12 6

9. AB Argir 14 -27 5

10. Skála 14 -33 1

 

Trettonde omgången började med tre matcher på måndagen - i Ólavs-veckan. Och började ned tre matcher som 
lovade bli spännande. Till exempel möttes AB och ÍF på Skansi Arena i Argir, som blev så spännande som väntat. 

ÍF tog ledningen i trettiotredje minten (Uros Stojanov förstås) varpå AB strax före paus kvitterade. Därefter tog ÍF 
ledingen igen fem minuter efter paus och hemmalaget åter kvitterade till 2-2, som blev slutresultatet.

På papperet såg matchen mellan NSÍ och KÍ - tabellens tvåa och trea - som spelades på við Løkin i Runavík, att bli 
minst lika spännande. Och det blev den väl också, trots KÍ:s seger med 2-0 med ett mål i varje halvlek. Ännu en 
match mellan två lag på nedre halvan av tabellen, nämligen matet mellan Skála och EB/Streymur höll nog också 
spänningen uppe. Bortalagets välkände måltjuv Arnbjørn Hansen gav EB/Streymur ledningen i mitten av första 
halvlek, men Skála kvitterade tre minuter senare. Tio minuter efter paus tog gästerna ledningen igen och 2-1 höll 
fram till nittiofemte minuten, när EB/Streymur kunde öka till 3-1 och säkra tre poäng.

HB mötte TB på Tórsvøllur (troligen byter man väl gräsmatta på Gundadalur) på tisdagskvällen. Det borde väl  bli 
en enkel match, men det dröjde till tio minuter in på andra halvlek innan HB fick sitt första mål. Därefter 
lossnade det. Mikkel Dahl lyckades peta in två mål på två minuter till 3-0. HB gjorde därefter även 4-0 innan TB 
fick ett tröstmål till slutresultatet 4-1.

På Färöarnas nationaldag Ólavs-dagen den 29 juli spelades omgångnes sista match - och den andra på 
Nationalarenan. B36 tog emot Víkingur och den började på vanligt spännande sätt: Víkingur tog ledningen, B36 
kvitterade och Víkingur ledde med 2-1 i paus. Därefter tog B36 över och vann matchen med 4-2, varför man kan 
gissa att vindförhållanden spelade in.

Sammanfattningsvis kan väl sägas, att trettonde omgången bjöd på en hel del spännande fotboll. Vi får hoppas 
att de nya utbrotten av covid-19 på Färöarna inte kommer att innebära förbud mot pulik på matcherna.

Nästa omgång: spelas den 2 augusti
Víkingur - EB/Streymur

B36 Tórshavn - ÍF Fuglafjørður

HB Tórshavn - NSÍ Runavík
Skála - KÍ Klaksvík

AB Argir - TB Tvøroyri


