
Betri 2021

Omgång 5 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

2021-04-14 skilln

TB Tvøroyri - 07 Vestur 2-4 1. KÍ Klaksvík 5 15 15

NSÍ Runavík - B36 Tórshavn 4-2 2. HB Tórshavn 5 14 10

EB/Streymur - B68 Toftír 3-2 3. NSÍ Runavík 5 3 9

Víkingur - KÍ Klaksvík 1-2 4. Víkingur 5 1 8

HB Tórshavn - ÍF Fuglafjørður 6-1 5. ÍF Fuglafjørður 5 -4 7

6. B36 Tórshavn 5 0 6

7. 07 Vestur 5 -8 6

8. EB/Streymur 5 -5 5

9. B68 Toftir 5 -6 2

10. TB Tvøroyri 5 -10 1

 

TB:s hemmaarena við Stórá i Trongisvágur gästades av 07 Vestur. Hemmalaget tog ledningen efter bara fem minuter, 
men fortsättningen av matchen påverkades av att TB redan i trettioandra minuten fick Samudeen Musah utvisad för 

ett andra gult kort, fyra minuter efter det första. Samudeen kom från Gahna till TB förra året och skall vi gissa att den 

som retade upp honom borde fått kortet? Det dröjde dock två minuter in på andra halvleken innan kvitteringen kom. 

Sex minuter senare tog gästerna ledningen via ett självmål och ytterligare sex minuter senare ökade 07 Vestur till 3

Nio minuter senare fick hemmalaget en straff och kunde reducera till 3-2, men några minuter före slutsignalen ökade 

så gästerna till 4-2.

På við Løkin i Runavík spelades en av de två "övre halvan"-matcherna i omgången. NSÍ tog emot B36 Tórshavn, som 

visserligen inte startat säsongen bättre än att laget fortfarande låg på undre halvan av tabellen.  Och det fick inte bättre 

nu. Hemmalaget tog ledningen i sjunde minuten, men tretton minuter senare kvitterade B36. Tio minuter senare ledde 

NSÍ igen efter ett självmål och därefter skedde någon liknande som i förra matchen. En spelare med det betryggande 

färöiska namnet Mórits Heini Mortensen fick ett gult kort i trettionionde minuten och ett till en(!) minut senare. NSÍ 

klarade dock att spela med tio man bättre än TB. Två snabba mål i mitten av andra halvlek öka hemmalagets ledning 

till 4-1 och matchen var avgjord. B36 lyckades bara reducera till 4-2.

Undre halvan är också intressant, som till exempel matchen på í Hólmanum i Eiði (den nya arenan) mellan 

EB/Streymur och B68. Vi kan redan nu avslöja att den också bjöd på två gula kort, men det andra kom inte förrän i 

97(!) minuten och hade inte så stor betydelse för matchen. Hemmalaget ledde med 2-0 i paus - båda målen gjorda av 

Símun Sólheim - och i början av andra halvlek fick båda lagen var sin straff och så var ledningen för EB/Streymur 3

Med kvarten kvar av matchen reducerade B68 till 3-2, men det blev också slutresultatet.

Víkingur och KÍ möttes på Sarpugerði i Norðragøta i en (vad vi kan gissa) jämn och spännande match. Víkingur ledde 

med 1-0 i paus, men KÍ har ju börjat säsongen väldigt bra och lyckades även nu. I matchminut 90 gjorde laget sitt 

andra mål och vann - femte matchen i rad - med 2-1.

På nationalarenan Tórsvøllur - för närvarande "reserv"-arena för Gundadalur - möttes HB och ÍF. Med tanke på de tre 

röda korten verkade det här vara en snäll match - domaren delade bara ut ett enda gult kort - men HB verkade inte 

vara alltför snälla. Med två mål vardera av Adrian Justinussen och Dan í Soylu vann HB matchen med 6-1 efter 0

paus (an aning vind kanske?).


