
Betri 2020

Omgång 27 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

2020-07-11 skillnad

1. HB Tórshavn 27 58 69

KÍ Klaksvík - HB Tórshavn 1-1 2. NSÍ Runavík 27 32 63

B36 Torshavn - NSÍ Runavík 3-4 3. KÍ Klaksvík 27 47 62

Víkingur - ÍF Fuglafjørður 4-1 4. B36 Tórshavn 27 40 59

AB Argir - EB/Streymur 4-0 5. Víkingur 27 11 47

TB Tvøroyri - Skála 3-2 6. ÍF Fuglafjørður 27 25 26

7. EB/Streymur 27 39 24

8. TB Tvøroyri 27 22 18

9. AB Argir 27 52 10

10. Skála 27 50 7

 

Även om vi startar med två toppmatcher, så är det de två matcherna på slutet som är de mest intressanta. Där 

avgörs om Skála eller AB spelar i ettan nästa säsong. Men OK, i de två första matcherna avgörs vilka lag som 

tjänar pengar ute i Europa nästa säsong. Inte heller det är helt ointressant.

Så här gick det och vi betar av matcherna från början, även om de viktigaste kommer längre ner:

Hemma på við Djúpumýrar i Klaksvík tog KÍ emot redan klara mästarna HB till en inte särskilt målrik match. Det 
dröjde till en kvart från slutet innan hemmalaget, som ju kämpade om en Europaplats, kunde ta ledningen. I 
slutminuten av den - som vi kan förstå av de nio gula korten - lite småtuffa drabbningen kvitterade HB och 
lagen delade på poängen.

En annan uppgörelse på övre halvan av tabellen spelades på Gundadalur. Där möttes B36 och NSÍ och även 
den matchen handlade om spel ute i Europa. Efter en dryg halvtimme ledde gästerna med 3-0 och matchen 
var avgjord. Efter en reducering av B36 gjorde Klæmint Olsen sitt tredje mål för dagen till 4-1 och B36 kom 

därefter inte närmare än 4-3 och missar kanske därmed sin Europaplats. Men laget är kvar till kvartsfinalerna i 

Cupen, så chans finns fortfarande.

Omgångens enda match utan större betydelse spelades på Sarpugerði i Norðragøta mellan Víkingur och ÍF. 

Sista laget på övre halvan på tabellen mot första på undre med många poäng emellan. Jákup Johansen gav i 

sjätte minuten Víkingur ledningen - och med två mål till i andra halvlek blev han omgångens andra hat trick-

spelare. Efter reducering av ÍF i nittionde minuten slutade matchen 4-1 till Víkingur.

AB låg på sista plats i tabellen på samma poäng som Skála och måsta alltså ta poäng i hemmamatchen mot 

EB/Streymur. Det visade sig gå bra. Redan efter en kvart ledde AB med 2-0 och därefter spelade det inte ens 

någon roll, att laget fick en spelare utvisad tio minuter före paus. AB gjorde två mål även i andra halvlek och 

vann med 4-0.

Med AB:s tidiga ledning blev också Skála tvungna att ta poäng i matchen mot TB för att klara sig kvar i Betri. 

Det gick inte lika bra. I åttionde minuten ökade TB sin ledning till 2-0. Trots detta lyckades Skála - med hjälp av 

en straff på tilläggstiden - kvittera till 2-2. Det skulle ju inte räcka efter segern för AB, men dessutom hann TB 

göra 3-2 och Skála får ställa in sig på att spela i ettan 2021.


