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Omgång 17 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

Spelas 23 augusti och 10 september Speltid skilln

23 augusti 1. HB Tórshavn 18 39 46

ÍF Fuglafjørður - Víkingur 1-2 2. KÍ Klaksvík 18 39 44

EB/Streymur - AB Argir 3-1 3. NSÍ Runavík 18 20 38

TB Tvøroyri  - Skála 1-0 4. B36 Tórshavn 17 27 37

12 september 5. Víkingur 18 10 32

KÍ Klaksvík - HB Tórshavn 2-1 6. ÍF Fuglafjørður 18 -16 20

NSÍ Runavík - B36 Tórshavn 4-2 7. EB/Streymur 18 -23 19

8. TB Tvøroyri 18 -16 10

9. AB Argir 18 -40 7

10. Skála 17 -40 2

 

Just nu  - med tre sönderhackade omgångar - är tabellen inte så intressant. Tyvärr kanske man kan säga, att den 

inte hade varit så intressant även med alla matcher spelade. Vare sig i toppen eller botten. Men vi får hoppas att 

det bättrar sig.

Eftersom det är de bästa lagen, som är inblandade i Europa-spel och alltså inte kan spela, blev det trots allt tre 

relativt spännande matcher vi fick. Víkingur ledde med 2-0 i paus och klarade sig med att släppa in ett mål i 

andra halvlek mot ÍF. EB/Streymur tog som Víkingur ledningen med 2-0 till paus och AB reducerade till 2-1 en 

bit in på andra halvlek. Men därefter ökade Gestur Dam, med sitt andra mål för dagen, hemmalagets ledning till 

3-1, som stod sig tiden ut.

TB tog hemma på við Stórá i Trongisvágur emot bottenlaget Skála. Det dröjde trots detta en bra bit in på andra 

halvlek innan något mål presterades. Det gjordes av hemmalaget och blev också matchens enda. Vinst för TB 

med 1-0.

De två hängmatcherna, som skulle spelats den 10 september avgjordes den 12. För oss som följer färöisk fotboll 

blev resultatet positivt i och med att tabellen utjämnades något. Matcherna hade senarelagts på grund av 

europaspel, så det var de bästa lagen som fått vänta. Eftersom KÍ och NSÍ besegrade var sitt havnlag, minskade 

avståndet mellan lag ett och fyra i tabellen från elva till nio poäng.

Skytteligaledaren Jóannes Bjartalíð gav KÍ ledningen med 1-0 i första halvleken och när Páll Klettskarð -

framspelad av Jóannes - ökade till 2-0 en bit in på andra, var matchen avgjord. HB hann bara reducera till 2-1.

Även på við Løkin i Runavík tog hemmalaget ledningen, men där stod det, med hjälp av ett självmål och en 

straff, hela 3-0 i halvtid. Där var väl matchen redan avgjord i paus, men NSÍ ökade ändå till 4-0 en kvart in på 

andra halvlek. B36 reducerade också, men bara till 4-2.


