
Betri 2021

Omgång 10 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

2021-05-13 Kl skilln

EB/Streymur - HB Tórshavn 0-1 1. KÍ Klaksvík 10 36 28

TB Tvøroyri - NSÍ Runavík 0-2 2. HB Tórshavn 10 23 23

07 Vestur - KÍ Klaksvík 0-9 3. NSÍ Runavík 10 9 20

ÍF Fuglafjørður - B36 Tórshavn 0-5 4. Víkingur 10 13 19

B68 Toftir - Víkingur 2-2 5. B36 Tórshavn 10 6 16

6. EB/Streymur 10 -8 9

7. ÍF Fuglafjørður 10 -18 8

8. B68 Toftir 10 -12 7

9. 07 Vestur 10 -26 7

10. TB Tvøroyri 10 -23 2

 

Ja, då har vi kommit in på andra varvet - alla lag har ju mött varandra efter nio omgångar - och på i Hólmanum i 

Eiði möttes EB/Streymur och HB Tórshavn. Gästerna tog ledningen i tionde minuten och verkade därefter nöjda 
med det resultatet, som stod tiden ut. Enligt in.fo hade EB/Streymur till och med chanser att kvittera efter att 
man i slutet av matchen satt in Arnbjørn Hansen.

Om NSÍ som borta på við Stórá i Trongisvágur mötte TB kan vi - för att fortfarande förenkla - säga att de dubblade 

HB:s insats och vann matchen med 2-0. Båda målen gjorda i första halvlek. Det andra av Klæmint A Olsen, en lika 

känd målspottare som EB/Streymurs Arnbjørn.

Ett tredje möte mellan lag från "nedre halvan" på hemmaplan och ett lag från övre skedde på á Dungasandi i 

Sørvágur, där 07 Vestur tog emot serieledarna KÍ. Här visade resultatet på KÍ:s storform - som vi kunde se i förra 

omgångens seger över B36. Nu ledde man efter tio minuter med 2-0, i paus med 5-0 - andra och tredje målen 

gjorda av Dávid Langgaard - och vid full tid med 9-0 - sjätte och sjunde gjorda av Bob Sumareh.

"Nedre" hemma mot "övre" borta gäller märkligt nog för alla fem matcherna i den här omgången. Fjärde matchen 

är ÍF mot B36 på Fløtugerði i Fuglafjørður. Förra gången lagen möttes - i omgång åtta med B36 på hemmaplan -

slutade 2-2, men nu blev det annat. Efter tio minuter ledde B36 med 2-0 och precis före paus ökade laget till 3-0 

och matchen var troligen avgjord. I andra halvlek ökade B36 med två mål till, varav den sista var på straff, och 

vann med 5-0.

Sista matchen spelades på Tofta Leikvøllur mellan B68 och Víkingur. Även om förutsättningen var densamma 

som i de föregående och att Víkingur för elva dagar sedan besegrade B68 på samma arena med 6-0, så blev 

resultatet den här gången helt annorlunda. B68 tog ledningen strax före paus. Visserligen kvitterade Víkingur rätt 

snabbt in på andra halvlek, men tjugo minuter före slutet tog B68 ledningen igen. Víkingur var nog glada, när 

Martin Klein gjorde sitt och lagets andra mål för dagen och kvitterade till 2-2.


