
Betri 2020

Omgång 23 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

Spelas 3-28 oktober skilln

1. HB Tórshavn 25 54 65

TB Tvøroyri - ÍF Fuglafjørður 1-1 2. KÍ Klaksvík 25 46 58

HB Tórshavn - Skála 3-0 3. NSÍ Runavík 25 30 57

AB Argir - NSÍ Runavík 1-2 4. B36 Tórshavn 26 39 56

EB/Streymur - B36 Tórshavn 2-6 5. Víkingur 25 10 44

Uppskjuten till 28/10 6. ÍF Fuglafjørður 25 -23 23

Víkingur - KÍ Klaksvík 1-3 7. EB/Streymur 25 -35 23

8. TB Tvøroyri 25 -19 15

9. AB Argir 24 -53 7

10. Skála 25 -49 6

 

I lördagens match på við Stórá i Trongisvágur mellan TB och ÍF dröjde det till sextioandra minuten innan det 

blev något mål. Då var det Uros Stojanov (höll på att säga förstås) som gav gästerna ledningen. Men den höll 

inte mer än i sju minuter. Därefter kvitterade TB och matchen slutade 1-1.

Matchen på Gundadalur mellan HB och Skála gick som väntat. Överlägsna tabellettan hade inga problem med 

jumbon i tabellen. HB Efter 1-0 i paus slutade matchen med seger för HB med 3-0.

Inte heller tvåan i tabellen hade något problem med tvåan bakifrån, även om slutresultatet bara blev en 

uddamålsvinst. NSÍ, som sparkat sin svenske tränare Glenn Ståhl trots att laget ligger på andra plats i tabellen, 

ledde med 2-0 i paus över AB. AB reducerade till 2-1 i andra halvlek, men inte förrän in på tilläggstid.

Omgångens målfest - hittills skall vi väl säga, eftersom sista matchen är inbokad så sent som 28 oktober - blev 

matchen på Margair i Streymnes mellan EB/Streymnes och B36. Matchen avgjordes snabbt, då B36 efter 

femton minuter ledde med 3-0 och i tjugonde minuten ökade till 4-0. Andra halvleken blev betydligt jämnare 

och slutade med 2-2. Segern för HB blev alltså 6-2. Andrass Johansen och Stefan Radosavljevic gjorde två var 

av HB:s mål och Niklas Kruse gjorde EB/Streymurs båda

Nu är Betri verkligen uppdelat i två halvor igen. Víkingur på plats fem har fyrtiofyra poäng och ÏF på plats sex 

har tjugotre.

28 oktober:

Omgången färdigspelades med en match mellan Víkingur och KÍ. som troligen dominerades av hemmalaget. KÍ 

tog ledningen efter sju minuter, men efter ytterligare sju minuter kvitterade Víkingur via en straff. Därefter 

dröjde det till sjuttionde minuten innan KÍ kunde ta ledningen igen, och fem minuter in på tilläggstiden ökade 

KÍ på ledningen till 3-1.


