
Betri 2020

Omgång 14 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

Spelas 2 augusti skilln

1. HB Tórshavn 15 27 40

Víkingur - EB/Streymur 6-0 2. KÍ Klaksvík 15 25 35

B36 Tórshavn - ÍF Fuglafjørður 2-0 3. B36 Tórshavn 15 26 34

HB Tórshavn - NSÍ Runavík 2-0 4. NSÍ Runavík 15 18 32

Skála - KÍ Klaksvík 0-6 5. Víkingur 14 9 23

AB Argir - TB Tvøroyri 0-0 6. ÍF Fuglafjørður 14 -7 20

 7. EB/Streymur 14 -20 10

8. TB Tvøroyri 14 -12 7

9. AB Argir 15 -27 6

10. Skála 15 -39 1

 

Två 6-0-segrar utmärkte fjortonde omgången. Dels vann KÍ inte särskilt överraskande med dessa siffror mot 
Skála, som ju ligger på sista plats i tabellen. Jóannes Bjartalíð startade det hela, med två mål på den första 
kvarten. Mer överraskande var det att Víkingur - som inte imponerat hittills under säsongen - vann med lika 
stora siffror mot EB/Streymur. Enligt bolt.fo var Víkingur "effektivare än i sina tidigare matcher". Víkingurs sex 
mål gjordes av sex målgörare.

Därefter vann båda havn-lagen med 2-0. Inte heller särskilt överraskande. HB hade det starkaste motståndet, 
nämligen NSÍ på delad andra plats i tabellen. Det hjälpte nu inte och det känns mer och mer som att HB tänker 
behålla sin förstaplats säsongen ut. B36 tog på Nationalarenan emot ÍF och när inte ens Uros gjorde mål, var 
det kört för gästerna.

När AB i omgångens sista match mötte TB hemma på Skansi Arena var det slut på mål. Fyra i snitt på de 
tidigare fyra matcherna fick räcka. Bidragande orsak var stark vind och ymnigt regn. Möjligen låg AB närmare 
segern och hade i så fall passerat sin motståndare och tagit sig upp på åttonde plats. Som vi vet från ettan, 
verkar även nionde väldigt säker för spel i ettan även nästa år, så det gjorde inte sä mycket.


