
Betri 2020

Omgång 22 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

27/9 - 4/11 Speltid skilln

1. HB Tórshavn 26 58 68

NSÍ Runavík - Skála 4-1 2. KÍ Klaksvík 26 47 61

TB Tvøroyri - Víkingur 0-2 3. NSÍ Runavík 26 31 60

ÍF Fuglafjørður - EB/Streymur 1-1 4. B36 Tórshavn 26 41 59

B36 Tórshavn - HB Tórshavn 1-2 5. Víkingur 26 8 44

4/11 6. ÍF Fuglafjørður 26 -22 26

KÍ Klaksvík - AB Argir 3-1 7. EB/Streymur 26 -35 24

8. TB Tvøroyri 26 -23 15

9. Skála 26 -49 7

10. AB Argir 26 -56 7

 

Skála har ju spelat jämna matcher även mot topplagen på senare tid, men mot NSÍ blev det inte så. Efter 2-0 i 

paus, med båda målen gjorda av Petur Knudsen, vann NSÍ med 4-1 - med båda målen i andra halvlek gjorda av 

Klæmint Olsen. En lustig detalj: NSÍ-spelare drog på sig två gula kort under de första sju minuterna och de blev 

de enda i hela matchen.

I motsats till förra matchen blev det inga snabba gula kort, men däremot gjorde Víkingur i matchen mot TB två 

mål på de fösta sex minuterna. I likhet med förra matchen blev de också de enda i hela matchen. Vinst för 

gästerna med 2-0 alltså.

En av allt att döma jämn match mellan ÍF och EB/Streymur, som ju också ligger intill varandra i tabellen. 

Hemmalaget tog ledningen strax före paus och gästerna kvitterade till 1-1 strax före slutsignalen.

Omgångens stormatch mellan havnlagen B36 och HB, som återinvigde Gundadalur med nylagt gräs, Trots B36 

framgångar i Europa-spelet och trots att B36 tog ledningen i matchen, så blev det HB som vid full tid stod som 

segrare med 2-1. HB leder nu Betri-divisionen med hela sju poäng före KÍ, som har en match mindre spelad.

Att vi skall behöva vänta på matchen mellan KÍ och AB fram till 4 november - vilket är tre dagar före sista 

omgången - känns inte seriöst. KÍ ligger ju trots allt på andra plats i tabellen. Lagen och förbundet borde kunna 

hitta en tidigare matchdag!

Efter att ha varit uppskjuten i en och en halv månad spelades då sista matchen i omgången, tre dagar före 

slutomgången. KÍ tog hemma emot AB och det borde väl bli en lätt match för hemmalaget. Men tio minuter in 

på matchen tog AB ledningen. Kvitteringen kom dock efter ytterligare tio minuter och med två mål i andra 

halvlek vann KÍ med 3-1 och gick upp på andra plats i tabellen.


