
Betri 2021

Omgång 9 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

2021-05-08 - 09 skilln

NSÍ Runavík - 07 Vestur 1-1 1. KÍ Klaksvík 9 27 25

HB Tórshavn - B68 Toftír 1-0 2. HB Tórshavn 9 22 20

Víkingur - ÍF Fuglafjørður 5-1 3. Víkingur 9 13 18

TB Tvøroyri - EB/Streymur 1-1 4. NSÍ Runavík 9 7 17

KÍ Klaksvík - B36 Tórshavn 4-0 5. B36 Tórshavn 9 1 13

6. EB/Streymur 9 -7 9

7. ÍF Fuglafjørður 9 -13 8

8. 07 Vestur 9 -17 7

9. B68 Toftir 9 -12 5

10. TB Tvøroyri 9 -21 2

 

Omgången startade med en match på lördagen. Det var NSÍ som hemma við Løkin i Runavík tog emot 07 

Vestur. Hemmalaget tog redan i andra minuten ledningen och allt såg bra ut. Därefter hände ingenting -

överraskande nog, eftersom NSÍ var klara favoriter - förrän i åttionionde minuten. Och då, en minut före 

slutsignalen, kvitterade 07 Vestur till 1-1 och fick en poäng med sig hem.

HB mötte B68 hemma på Gundadalur i en match som blev ännu målfattigare. Gästerna gjorde ett 

självmål - i första minuten! Och det var "de hele". En synnerligen blygsam vinst med 1-0 för HB.

Víkingur hade också hemmamatch. Gästerna på Sarpugerði var ÍF, som hittills under säsongen varit klart 

ojämna. Tydligen ingen bra dag den här gången. Hemmalagets Andreas Olsen gjorde första halvlekens båda 

mål till en ledning med 2-0 för Víkingur i paus. OK, ÍF hängde med till tio minuter in på andra halvlek. Då hade 

laget först reducerat till 2-1, men Víkingur också startat sin spurt och ökat ledningen  till 3-1. Innan slutsignalen 

hann det bli 5-1.

Så till ännu en målfattig match: TB mot EB/Streymur på við Stórá i Trongisvágur. Två mål varav ett var självmål. 

Det dröjde till sjuttiofemte minuten innan första målet kom. EB/Streymur tog ledningen med 1-0. Därefter gjorde 

Arnbjørn Hansen ett mål, som skulle inneburit 2-0 och säker trepoängare, men som dömdes bort. Dessvärre gjorde 

gästerna även nästa mål, men i form av ett självmål som fastställde slutresultatet till 1-1. "Dessvärre" förklarar vi 

efter nästa match.

Femte matchen i omgången såg i förväg ut att bli en toppmatch, men det blev mest en trevlig eftermiddag för KÍ:s 

fans, när KÍ hemma på við Djúpumýrar mötte B36. Visserligen stod det 0-0 i paus, men andra halvlek blev  

hemmalagets. Efter en timmes spel gjorde KÍ två mål på två minuter och matchen var avgjord. Därefter följde ett 

självmål även i den här matchen och därefter hjälpte det inte att KÍ fick en spelare utvisad tjugo minuter före slut 

på ordinarie tid. På tilläggstid gjorde i stället KÍ - som verkar vara i en fantastisk form - ett fjärde mål till 

slutställningen 4-0.

I och med att B36 förlorade hade EB/Streymur hamnat bara två poäng efter "topp fem" om man lyckats ta tre 

poäng av TB.


