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Omgång 21 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

Startar 23/9 slutar 21/10 Speltid skilln

1. HB Tórshavn 23 53 61

TB Tvøroyri - NSÍ Runavík 0-1 2. NSÍ Runavík 23 29 53

EB/Streymur - HB Tórshavn 1-5 3. KÍ Klaksvík 22 41 52

Skála - ÍF Fuglafjørður 4-4 4. B36 Tórshavn 23 37 50

Víkingur - AB Argir 4-1 5. Víkingur 23 13 44

KÍ Klaksvík - B36 Tórshavn 1-1 6. ÍF Fuglafjørður 23 -19 23

7. EB/Streymur 24 -36 20

8. TB Tvøroyri 24 -18 15

9. AB Argir 23 -52 7

10. Skála 24 -48 6

 

Matchen mellan Víkingur och AB har - av coronaskäl - framflyttats på obestämd tid. Nu utlagd till 30/9.

Det dröjde till fem minuter in på andra halvlek innan topplaget NSÍ lyckades ta ledningen mot TB, som ligger 
betydligt längre ner i tabellen. Det börjar bli en trend att allt flera matcher vinns med uddamålet och det blev 
så här med. NSÍ:s seger mot TB stannade på 1-0.

De följande två matcherna bjöd på betydligt flera mål. HB besegrade EB/Streymur - också på bortaplan - med 
5-1 efter 3-1 i halvtid. Två av HB:s mål gjordes av Hilmar Leon Jakobsen.

Och så det verkliga målkalaset: Matchen på undir Mýruhjalla i Skála, där hemmalaget mötte ÍF. Matchen 

slutade oavgjort 4-4 och Skála tog sin första poäng på länge. Säkert en spännande match för publiken. Gästerna 

tog ledningen med 2-0 med båda målen gjorda av Filip Djordjevic, men Skála hade lyckats kvittera till 2-2 före 

paus. Danske Ronni Møller-Iversen - som spelar sitt tredje år på Färöarna - gav en bit in på andra halvlek Skála 

ledningen med 3-2 (alltså en vändning från 0-2 till 3-2) men det höll inte så länge. Filip fullbordade sin hat trick 

och kvitterade. Ett hat trick av ÍF och någon annan spelare än Uros Stojanov - som ju hittills gjort 60 % av ÍF:s 

mål - är ju en sensation i sig, men Uros fick viss revansch när han fullbordade en ny vändning av matchen till en 

ledning för gästerna. Det såg ut som att Skála snuvats på poängen igen, men i nittiofjärde minuten kom en 

kvittering och en poäng.

21/10:


