
Betri 2020

Omgång 19 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

13/9 - 28/10 skilln

13 september 1. HB Tórshavn 25 54 65

EB/Streymur - Víkingur 2-3 2. KÍ Klaksvík 25 46 58

AB Argir - TB Tvøroyri 0-3 3. NSÍ Runavík 25 30 57

15 september 4. B36 Tórshavn 26 39 56

Skála - KÍ Klaksvík 0-1 5. Víkingur 25 10 44

28 oktober 6. ÍF Fuglafjørður 25 -23 23

ÍF Fuglafjørður - B36 Tórshavn 1-2 7. EB/Streymur 25 -35 23

HB Tórshavn - NSÍ Runavík 2-2 8. TB Tvøroyri 25 -19 15

9. AB Argir 24 -53 7

10. Skála 25 -49 6

 

EB/Streymur tog hemma på við Margáir - sin plan vid Streymnes - emot Víkingur till en match, som blev rätt 

spännande. I trettioåttonde minuten tog hemmalaget ledningen, och kvitteringen kom via en straff tio minuter 

efter paus. Det dröjde bara sju minuter innan EB/Streymur ledde igen. En kvart senare kvitterade gamle Sverige-

bekantingen Finnur Justinussen till 2-2 och därefter kärvade det till sig för hemmalaget. Med tolv minuter kvar 

av ordinarie tid fick laget en spelare utvisad och fyra m minuter in på tilläggstiden slog Finnur till igen. 

Víkingur åkte hem med en vinst på 3-2 och alla poängen.

Matchen mellan AB och TB i Argir blev mindre dramatisk. Gästerna tog ledningen redan i första minuten och 

tio minuter senare ökades ledningen på till 2-0. En bit in på andra halvlek slog Filip Obadovic - som gjorde 

första målet - till igen och fastställde slutresultatet till en seger för TB med 3-0.

Skála mötte i nittonde omgången KÍ och förlorade för tredje matchen i rad med 1-0 och det mot topplag som nu  

KÍ och NSÍ. Det tyder på att laget är bättre än de två poängen och bottenplatsen tyder på. Det tog en timmes spel 

för KÍ att få till matchens enda mål.

De två resterande matcherna i omgången får vi vänta över en månad på.

I sextiosjunde minuten tog hemmalaget - rätt överraskande, men Uros stod för målet - ledningen i matchen 

mellan ÍF och B36, men fyra minuter senare kunde B36 kvitterar med hjälp av en straff. Delad poäng hade 

naturligtvis varit snudd på sensation, men fyra minuter in på tilläggstiden kom så b36 andra mål och segern med 

2-1. Härda bud!

För det andra havnlaget blev det ännu hårdare bud, när HB tog emot NSÍ av någon anledning "hemma" på 

Tórsvøllur. Men det var ju också ett tuffare motstånd. Tio minuter före paus tog gästerna ledningen. Treminuter 

efter paus kvitterade HB, men tre minuter senare tog NSÍ ledningen igen. HB lyckades så småningom kvittera 

till 2-2, som också blev slutresultatet. Låter som en spännande match.


