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Omgång 4 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

27-28 maj skilln

NSÍ Runavík - ÍF Fuglafjørður 5-0 1. B36 Tórshavn 4 11 12

TB Tvøroyri - B36 Tórshavn 1-3 2. HB Tórshavn 4 11 12

HB Tórshavn - Víkingur 3-0 3. NSÍ Runavík 4 9 9

KÍ Klaksvík - EB/Streymur 3-0 4. KÍ Klaksvík 4 5 9

Skála - AB Argir 1-0 5. Víkingur 4 1 7

6. EB/Streymur 4 -5 3

7. ÍF Fuglafjørður 4 -9 3

8. AB Argir 4 -8 2

9. Skála 4 -8 1

10. TB Tvøroyri 4 -7 0

0

Av de fyra första målen i NSÍ Runavíks seger över ÍF Fuglafjørður med 5-0 stod Klæmint Olsen för tre och spelade fram 
till det fjärde! En god insats, får vi väl säga. I onsdagens andra match gav Michal Przybylski B36 Tórshavn ledningen i 
sjunde minuten och Poul Ingason kvitterade för hemmalaget TB Tvøroyri tjugo minuter senare. Pouls skada blev alltså 
inte så långvarig, han var med även i förra matchen - men då fick han nöja sig med ett gult kort. B36 vann som väntat 
matchen. Slutsiffrorna blev 3-1.

Omgången avslutades så med tre matcher på torsdagskvällen. I den första tog HB Tórshavn ledningen över Víkingur 
redan i femte minuten och på något sätt känns det, som att matchen avgjordes redan då. Det enda som därefter 
hände i målväg, var att Mathias Nygaard gjorde ett mål till före paus och ett efter och gav HB en klar seger med 3-0. 
Víkingur, som tillhör tabellens övre halva, känns något ojämna så här långt. Därefter följde en match mellan vad vi 
envisas med att kalla ”en från övre och en från nedre halvan”, och mycket riktigt blev det en klar seger för KÍ Klaksvík. 
Även den matcher slutade 3-0 till hemmalaget. Jóannes Bjartalíð stod för ett mål (på straff) och en assist.

Så avslutar vi med en spännande match mellan två lag från nedre halvan, nämligen Skála och AB Argir. Den blev också 
så jämn vi kunnat hoppas. Bortalaget tog ledningen i första halvlek och hemmalaget kvitterade i andra. Ett typiskt 
färöiskt resultat, där vinden av naturliga skäl har ett spännande inflytande. 1-1 och lagen fick alltså dela på bara två 
poäng.

Nästa omgång (spelas den 1-2 juni):
Víkingur - TB Tvøroyri 1/6 16.00
AB Argir - KÍ Klaksvík 1/6 20.00
Skála - NSÍ Runavík 1/6 18.00
B36 Tórshavn - HB Tórshavn 1/6 16.00
ÍF Fuglafjørður - EB/Streymur 2/6 20.00

Äntligen(?) kommer något havnlag att förlora poäng. Förutom toppmötet mellan B36 och HB blir matchen mellan ÍF 
och EB/Streymur av intresse.
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