
Betri 2020

Omgång 20 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

Spelas 19-20 september Speltid skilln

1. HB Tórshavn 19 42 49

TB Tvøroyri - KÍ Klaksvík 0-0 2. KÍ Klaksvík 20 40 48

NSÍ Runavík - EB/Streymur 4-1 3. NSÍ Runavík 19 23 41

B36 Tórshavn - AB Argir 3-0 4. B36 Tórshavn 18 30 40

Víkingur - Skála 2-1 5. Víkingur 20 12 38

HB Tórshavn - ÍF Fuglafjørður 4-2 6. ÍF Fuglafjørður 19 -19 20

7. EB/Streymur 20 -27 19

8. TB Tvøroyri 20 -13 14

9. AB Argir 20 -46 7

10. Skála 19 -42 2

 

Omgång 20 spelades för ovanlighetens skull rätt sammanhållen - två matcher lördag och tre matcher söndag. 

Eftersom vi fortfarande har en match ospelad från sextonde och två från nittonde haltar dock tabellen 

fortfarande.

KÍ i ledningen av tabellen lyckades inte få hål på TB, men fick i alla fall en poäng med sig hem. Att alla fyra 

gula kort som delades ut av Bjarki Danielsen hamnade hos hemmalaget tyder på, att de kämpade ordentligt. TB 

har under sommaren skrivit avtal med den danske målvakten Mads Altschuler, och han spelade sin första match 

mot KÍ. Uppenbarligen med gott resultat.

NSÍ gjorde alla målen i 4-1-segern mot EB/Streymur. Klæmint Olsen började med att ge hemmalaget ledningen 

med 2-0, i båda fallen assisterad av Petur Knudsen. Därefter kom en reducering till 2-1 före paus via ett 

självmål. Efter paus ökade NSÍ till 4-1 och därefter hade Klæmint chans till hat trick, men missade straffen.

Efter sin bragdseger i Europa League var B36 tillbaka på Tórsvøllur för match mot AB, men 1-0 i paus och 

tredje målet först i nittiofemte minuten känns inte så imponerande. Andrass Johansen gjorde båda målen i andra 

halvlek.

Skála gjorde ingen fjärde förlust med 1-0 i rad, men i alla fall en fjärde uddamålsförlust mot Víkingur. Med 1-0 

till hemmalaget i paus och därefter 1-1 från femtioandra fram till tilläggstidens första minut var Skála väldigt 

nära en poäng - och det börjar bli länge sedan.

HB tog tillbaka förstaplatsen i tabellen - som KÍ lånat ett tag på grund av flera spelade matcher - genom en seger 

med 4-2 över ÍF "hemma" på Tórsvøllur. Mikkel Dahl, som också gjorde HB:s första mål, fastställde 

slutresultatet i femtiofjärde minuten. Anmärkningsvärt är att Uros Stojanov gjorde ÍF:s båda mål. Han har 

därmed gjort tretton av ÍF:s totalt tjugotvå mål, vilket är nära sextio procent.


