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Omgång 8 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

2021-05-02 skilln

B68 Toftír - Víkingur 0-6 1. KÍ Klaksvík 8 23 22

B36 Tórshavn - ÍF Fuglafjørður 2-2 2. HB Tórshavn 8 21 17

07 Vestur - KÍ Klaksvík 0-5 3. NSÍ Runavík 8 7 16

NSÍ Eunavík - TB Tvøroyri 3-0 4. Víkingur 8 9 15

EB/Streymur - HB Tórshavn 0-3 5. B36 Tórshavn 8 5 13

6. EB/Streymur 8 -7 8

7. ÍF Fuglafjørður 8 -9 8

8. B68 Toftir 8 -11 6

9. 07 Vestur 8 -17 5

10. TB Tvøroyri 8 -21 1

 

Det dröjde till sista minuten av första halvlek innan Víkingur bröt nollan i sin match på Tofta Leikvøllur

mot B68, men i andra halvlek föll målen tätare. Tre mål i första kvarten till exempel till ledning med 4-0,

ett i muttern av halvleken och ett - via en straff och det andra för dagen av Sølvi Vatnhamar - till 

slutresultatet 6-0.

Den enda matchen med ett i varje fall något överraskande resultat spelades på Gundadalur (så är då nya 

gräsmattan klar) mellan B36 och ÍF. Det var verkligen nära, att överraskningen skulle bli ännu större. I 

trettiofjärde minuten bjöds ÍF på ett självmål och i sextionionde minuten öka ÍF - Uros Stojanov förslås -

sin ledning till 2-0. Visserligen reducerade B36 fyra minuter senare, men därefter dröjde det så länge som 

en minut in på tilläggstiden innan något mera hände. Då kvitterade ÍF självmålet från första halvlek och 

kvitterade på egen hand till 2-2. Så nära var det ett B36 skulle bli utan poäng.

Överlägsne tabelledaren KÍ mötte borta på Dungasandi i  Sørvágur 07 Vestur och fick ett liknande 

slutresultat som Víkingur. Men KÍ gjorde tre av sina mål redan i första halvlek. I andra halvlek blev det 

två till - båda gjorda av Jasper Van Der Heyden - och slutresultatet alltså 5-0.

Omgångens enda hemmaseger kom på við Løkin i Runavík. NSÍ besegrade TB med 3-0 och alla målen 

gjordes i första halvlek - första målet redan i första minuten. Petur Knudsen fixade både tvåan och trean.

EB/Streymur tog hemma på í Hólmanum i Eiði emot HB och det blev samma resultat som i förra 

matchen, med skillnaden att här var det bortalaget som vann. HB gjorde inte sitt första mål förrän i andra 

minuten. Det andra kom via en straff strax före paus och det tredje tio minuter före slutet.


