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Omgång 7 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

2021-04-28 skilln

07 Vestur - EB/Streymur 1-3 1. KÍ Klaksvík 7 18 19

TB Tvøroyri - B36 Tórshavn 0-4 2. HB Tórshavn 7 18 14

B68 Toftír - ÍF Fuglafjørður 3-1 3. NSÍ Runavík 7 4 13

KÍ Klaksvík - HB Tórshavn 2-2 4. B36 Tórshavn 7 5 12

NSÍ Runavík - Víkingur 1-1 5. Víkingur 7 3 12

6. EB/Streymur 7 -4 8

7. ÍF Fuglafjørður 7 -9 7

8. B68 Toftir 7 -5 6

9. 07 Vestur 7 -12 5

10. TB Tvøroyri 7 -18 1

 

De spännande matcherna slutade båda oavgjort, så det blev ingen större skillnad i tabellen. Den matchen 

vi satt först blev också spännande. 07 Vestur tog hemma på á Dungasandi i Sørvágur emot EB/Streymur 

och gästerna tog ledningen redan i sjunde minuten. 07 Vestur kvitterade före paus och därefter dröjde det 

till slutminuten innan det kom något mera mål. Då tog gästerna ledningen igen och två minuter senare -

alltså u nittioandra minuten gjorde EB/Streymur ännu ett mål och vann med 3-1.

TB och B36 möttes på við Stórá i Trongisvágur i den lustigt nog enda matchen mellan ett lag från övre 

och en från nedre halvan av tabellen. Det blev ju inte bättre av att TB fick Mark Kongstedt utvisad redan 

i slutet av först halvlek. Trots allt lyckades inte B36 ta ledningen förrän i slutminuten av första halvlek,

men i andra halvlek blev det (med hjälp av medvind?) bättre fart och slutresultatet blev seger med 4-0 för 

gästerna.

ÍF har ju startat säsongen bra och nästan hela tiden legat på övre halvan av tabellen. Därför verkade det 

troligt att laget - trots bortamatch - skulle ta poäng av nyuppflyttade B68. Men så blev det inte. Redan 

efter tolv minuter ledde B68 med 2-0. Visserligen reducerade ÍF till 2-1 - Uros Stojanov förstås - men 

tjugo minuter in på andra halvlek ökade B68 sin ledning och vann också med 4-1.

Och så har vi de spännande matcherna kvar. De fyra topplagen i tabellen mötte varandra. I Klaksvík 

möttes KÍ, som inte tappat en poäng hittills, och HB, på andra plats i tabellen. Det lutade hela tiden åt 

poängförlust för KÍ. I tionde minuten tog HB ledningen, men kvitteringen kom fyra minuter senare. En 

minut in på andra halvlek tog HB ledningen igen och det såg verkligen ut som tre poäng skulle åka med 

till Tórshavn. Men fyra minuter in på tilläggstiden lyckades Árni Frederiksberg kvittera till 2-2 och lagen 

delade på poängen.

Och på við Løkin i Runavík möttes så trean och fyran i tabellen, nämligen NSÍ och Víkingur. Där var 

målskörden fattigare. Efter en halvtimmes spel var ställningen 1-1 och det blev också slutresultatet. Även 

här en poäng till varje lag och det blev inga som helst ändringar på avstånden mellan de fyra lagen i 

täten, men B36 tog tre poäng och passerade därmed Víkingur.


