
Betridivisionen 2020

Omgång 3 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng Hemma Borta

22-24 maj Speltid skilln

EB/Streymur - TB Tvøroyri 2-0 1. B36 Tórshavn 3 9 9 6 3

ÍF Fuglafjørður - KÍ Klaksvík 1-4 2. HB Tórshavn 3 8 9 3 6

Víkingur - NSÍ Runavík 1-0 3. Víkingur 3 4 7 6 1

B36 Tórshavn - Skála 6-2 4. NSÍ Runavík 3 4 6 3 3

AB Argir - HB Tórshavn 0-5 5. KÍ Klaksvík 3 2 6 0 6

6. EB/Streymur 3 -2 3 3 0

7. ÍF Fuglafjørður 3 -4 3 0 3

8. AB Argir 3 -8 1 1 0

9. TB Tvøroyri 3 -5 0 0 0

10. Skála 3 -8 0 0 0

0

Fredagens match mellan Víkingur och NSÍ blev målfattig. Hemmalaget tog ledningen i adertonde minuten med det, som skulle bli det enda målet, som 

gjordes av Ari Olsen. Det var - trots detta - gott om målchanser (enligt bolt.fo) - bland annat fick NSÍ en straff fyra minuter efter Víkingurs mål - så 

matchen var säkerligen spännande för de 300 åskådarna (som FaroeSoccer rapporterade).

Lördagens första match bjöd på desto flera mål. B36 vann med klara 6-2 och märkligt nog hamnade sex av B36 spelare i målprotokollet. Mästarlaget KÍ 

mötte ÍF på bortaplan och tog ledningen i tjugosjätte minuten. ÍF kvitterade två minuter senare. Det var Uros Stojanov som gjorde sitt och även lagets 
fjärde mål för säsongen. KÍ tog ledningen igen strax före pausvilan och i andra halvlek ökade KÍ på med två mål till slutresultatet 4-1. Jóannes Bjartalíð 
gjorde två av målen, varav ett på straff. Två av de hittills poänglösa lagen - EB/Streymur och TB - möttes i lördagens tredje match. Det blev hemmalaget 
som tog alla tre poängen, efter två mål i de sista fem minuterna av första halvlek.

Söndagerns match mellan HB och AB blev - i varje fall på papperet - en märklig match. HB fick från och med sextonde minuten spela med tio man, 
eftersom Heðin Hansen då fick ett rött kort. Det hindrade inte laget från att på drygt tjugo minuter göra fem mål. Fyra av dem dessutom gjorda av 
Adrian Justinussen - något som huvudsakligen i Spanien kallas för Poker. (Skillnad på gårdagens match, där B36 sex mål gjordes av sex spelare.) Nu hade 
HB sjuttio minuter kvar av spelet och behövde ett mål till för att gå ifatt havnkollegan i täten av tabellen. Men det blev inget ytterligare mål; 5-0 blev 
slutresultatet och HB fick nöja sig med andra plats.

Nästa omgång (spelas den 27-28 maj):

NSÍ Runavík - ÍF Fuglafjørður, KÍ Klaksvík - EB/Streymur, TB Tvøroyri - B36 Tórshavn, Skála - AB Argir, HB Tórshavn - Víkingur


