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Omgång 24 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

Spelas 17-18 oktober skilln

1. HB Tórshavn 23 53 61

KÍ Klaksvík - EB/Streymur 2-1 2. NSÍ Runavík 23 29 53

B36 Tórshavn - TB Tvøroyri 2-0 3. KÍ Klaksvík 21 41 51

Skála - AB Argir 2-0 4. B36 Tórshavn 22 37 49

HB Tórshavn - Víkingur 4-0 5. Víkingur 23 13 44

ÍF Fuglafjørður - NSÍ Runavík 2-3 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

 

B36 tog sina förväntade tre poäng i matchen mot TB, men det blev inget målkalas. Med ett mål i varje halvlek 
slutade segern på 2-0. Det var spännande fram till tjugo minuter från slutet, då andra målet föll.

Matchen på við Djúpumýrar mellan KÍ och EB/Streymur blev ännu mer spännande. Visserligen vann topp fem 

mot botten fem även här, men bara med 2-1 och här dröjde det till sjuttioandra minuten innan tvåan kom och här 

reducerade EB/Streymur med fem minuter kvar av ordinarie tid. Segern till "topp fem" i alla fall.

Omgångens andra match på Gundadalur stod mellan HB och Víkingur - alltså två lag på övre halvan av tabellen. 

Trots detta och trots att Víkingur vunnit sina senaste sju matcher blev det omgångens klaraste vint. HB ledde med 

3-0 i paus och fyllde på med ett mål till 4-0 i andra halvlek. HB leder nu tabellen med åtta poäng ner till lag två 

och börjar se ut som årets färö-mästare. även om KÍ har två matcher mindre spelade.

Ännu en match av karaktären "botten fem" mot "topp fem" spelade på í Fløtugerði mellan ÍF och NSÍ, men den 

blev mera dramatisk än de andra. Vi kan inte låta bli att citerar en rubrik från in.fo: "Dómarin kostaði ÍF trý stig"

(där "try stig" betyder tre poäng). ÍF ledde i paus med 1-0 med målet gjort på straff och reducerade till 3-2 med tio 

minuter kvar av tiden - också på straff inslagen av Andy Olsen. Tyder väl inte direkt på att domaren missgynnat 

ÍF. NSÍ hade också en tvåmålsskytt, nämligen Petur Knudsen, som gjorde lagets första och tredje mål.

Söndagens kvällsmatch var omgångens viktigaste, nu när vi vet att det troligen kommer upp ett lag från ettan till 

nästa säsong. Laget på tionde plats Skála tog hemma på undir Mýruhjalla emot laget på nionde plats AB. Skála, 

som inte tagit någon poäng på länge, tog denna troligen sista chans och besegrade AB efter 1-0 i paus och bara ett 

självmål i andra halvlek till 2-0. Nu ligger Skála bara en poäng efter AB och bottenstriden kan bli mera spännande 

än toppstriden.


