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Omgång 6 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

2021-04-25 skilln

B68 Toftír - NSÍ Runavík 1-2 1. KÍ Klaksvík 6 18 18

TB Tvøroyri - HB Tórshavn 0-4 2. HB Tórshavn 6 18 13

07 Vestur - Víkingur 2-4 3. NSÍ Runavík 6 4 12

ÍF Fuglafjørður - KÍ Klaksvík 1-4 4. Víkingur 6 3 11

B36 Tórshavn - EB/Streymur 2-1 5. B36 Tórshavn 6 1 9

6. ÍF Fuglafjørður 6 -7 7

7. 07 Vestur 6 -10 6

8. EB/Streymur 6 -6 5

9. B68 Toftir 6 -7 2

10. TB Tvøroyri 6 -14 1

 

Det blev inga överraskningar - även om NSÍ och B36 bara vann uddamålssegrar, så det var inte långt borta med i 

alla fall delad poäng. NSÍ mötte ju B68 något överraskande på Gundadalur - eftersom det skulle varit i Toftír - och 

där dröjde det så långt som till sextionionde minuten innan ledningsmålet kom. Där var delningen av poängen 

väldigt nära, för med bara åtta minuter kvar av ordinarie tid kvitterade B68. Med hjälp av ett självmål. Tyvärr var 

B68 lika snälla och bara fem minuter senare gav de segern till NSÍ med ett eget självmål till 2-1.

HB hade också bortamatch och mötte TB på við Stórá i Trongisvágur. Havnlaget hade lättare att plocka åt sig 

poängen, och ledde med 2-0 redan efter en kvart. Därefter fyllde man på med två mål även efter paus och vann 

matchen med 4-0. Adrian Justinussen gjorde både första och sista målet.

07 Vestur tog emot Víkingur hemma på á Dungasandi i Sørvágur och - trots att 94 % hade tippat seger för 

gästerna - tog 07 Vestur ledningen redan i åttonde minuten. Men därefter slog Andreas Olsen till. Efter ett äkta hat 

trick förfärdigat inom en kvart (från minut 17 till 32) ledde Víkingur med 3-1. Visserligen reducerade hemmalaget 

till 3-2, men bara fyra minuter senare ökade Víkingur ledningen till 4-2.

Överlägsna serieledarna KÍ hade rest till Fuglafjørður för att möta KÍ och redan efter nio minuter visade man sin 

klass - trots förlusten i Cupen härom dagen - och tog ledningen. Visserligen kvitterade ÍF en kvart senare till 1-1, 

men fem minuter senare ledde KÍ igen via ett självmål och tio minuter senare ökade man av egen kraft till 3-1. Vi 

kan väl säga att andra halvlek blev mållös, men i nittiofjärde minuten fastställde KÍ slutresultatet till 4-1.

B36 tog på Tórsvøllur (Gundadalurs nya gräsmatta verkar alltså inte klar; B68 spelade nog hemma i Toftír) emot 

EB/Streymur. Det här var den andra uddamålssegern, och delad poäng var lika nära. Visserligen ledde B36 med 2-

0 efter tjugo minuter, men i sjuttioåttonde minuten reducerade EB/Streymur till 2-1 och en minut senare fick B36 

en man utvisad. Längre kon gästerna dock inte och B36 vann med 2-1.


