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Omgång 4 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

2021-04-11 kl skilln

B36 Tórshavn - Víkingur 1-1 1. KÍ Klaksvík 4 14 12

KÍ Klaksvík - EB/Streymur 3-0 2. Víkingur 4 2 8

B68 Toftír - TB Tvøroyri 2-2 3. HB Tórshavn 4 9 7

HB Tórshavn - 07 Vestur 7-0 4. ÍF Fuglafjørður 4 1 7

NSÍ Runavík - ÍF Fuglafjørður 3-0 5. B36 Tórshavn 4 2 6

6. NSÍ Runavík 4 1 6

7. 07 Vestur 4 -10 3

8. B68 Toftir 4 -5 2

9. EB/Streymur 4 -6 2

10. TB Tvøroyri 4 -8 1

 

Första matchen spelades mellan B36 och Víkingur på Tórsvøllur - eftersom nya gräsmattan på Gundadalur inte 

är klar ännu. Det dröjde så länge som till sjuttiotredje minuten innan första målet föll, och då var det gästerna 

som tog ledningen. Med fem minuter kvar av ordinarie tid kvitterade B36 och med 1-1 fick lagen var sin poäng.

Hemma på við Djúpumýrar i Klaksvík spelades en typisk "övre halvan mot nedre halvan"-match mellan KÍ och 

EB/Streymur. Hemmalaget hade mycket riktigt inget problem med att ta sina tre poäng och sin fjärde vinst i rad. 

Siffrorna blev 3-0 efter 2-0 i paus. Páll Klettskarð gjorde två av KÍ:s mål och det förde honom upp i delad 

skytteligaledning.

Den match som i förväg såg mest spännande ut, var den mellan "uppkomlingarna" B68 Toftír och TB Tvøroyri 

och efter 0-0 i paus blev den säkert det för publiken i andra halvlek. Det började med sitt hemmalaget tog 

ledningen, varefter Ndende Adama Guéye - från Senegal, som 2008 kom till Färöarna och startade med spel för 

dagens motståndare B68 - egenhändigt vände ställningen till en ledning med 2-1. Därefter var det polacken 

Lukasz Cieslewicz - som "bara" spelat på Färöarna sedan 2011 - som via en straff kunde kvitterade till 2-2 och 

lagen fick därmed var sin poäng.

NSÍ hade hemma på Løkin i Runavík i matchen mot ÍF samma över/under-läge som KÍ (även om ÍF startat 

säsongen starkt och fortfarande ligger kvar på övre halvan och NSÍ startat sämre och ligger kvar på undre). 

Resultatet blev dock exakt samma som det KÍ uppnådde: 2-0 i paus och 3-0 i slutställning.

Omgången avslutades med en klar övre/undre-match: HB mötte 07 Vestur och vann med storsiffror. 2-0 efter 

fyra minuter, 4-0 i paus och 7-0 vid full tid. Mikkel Dahl gjorde fyra av målen (finns det en term för det?).


