
Betri 2021

Omgång 11 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

2021-05-16 skilln

NSÍ Runavík - HB Tórshavn 0-0 1. KÍ Klaksvík 11 44 31

ÍF Fuglafjørður - EB/Streymur 2-1 2. HB Tórshavn 11 23 24

B36 Tórshavn - 07 Vestur 1-1 3. Víkingur 11 14 22

KÍ Klaksvík - B68 Toftír 8-0 4. NSÍ Runavík 11 9 21

Víkingur - TB Tvøroyri 1-0 5. B36 Tórshavn 11 6 17

6. ÍF Fuglafjørður 11 -17 11

7. EB/Streymur 11 -9 9

8. 07 Vestur 11 -26 8

9. B68 Toftir 11 -20 6

10. TB Tvøroyri 11 -24 2

 

På við Løkin i Runavík möttes de två topplagen NSÍ och HB Tórshavn. De ligger båda i täten av tabellen, men 

imponerade inte när det gällde att göra mål. Matchen slutade 0-0, och gav KÍ chansen att dra ifrån ytterligare.

Även match två spelas mellan två lag som ligger nära varandra i tabellen. ÍF tog hemma på Fløtugerði emot 

EB/Streymur till en match som mycket riktigt blev spännande. Gästerna tog ledningen efter en kvarts spel, men ÍF 

kvitterade just före paus. ÍF kunde till hemmafansens (publiken uppgick till cirka trehundra personer) glädje göra 

ett avgörande mål fem minuter från slutsignalen. 2-1 gav tre poäng till hemmalaget.

En överraskande målfattig match spelades mellan B36 Tórshavn och 07 Vestur. På papperet såg det ut som en lätt 

seger för B36, men så blev det inte. Det dröjde en dryg kvart in på andra halvlek innan havnlaget - trots att man 

spelade hemma på Gundadalur - kunde ta ledningen och - verkligen överraskande - kvitterade gästerna åtta 

minuter senare och fastställde slutresultatet till 1-1. En poäng till vardera laget. B36 fick dessutom en spelare 

utvisad på tilläggstiden.

KÍ såg - som B36 - ut att ha en lätt match, hemma på við Djúpumýrar mot B68 och - i motsats till B36 - infriade 

förväntningarna. Med femhundra i publiken ledde KÍ med 5-0 redan i paus och kunde öka till 8-0 innan matchen 

var slut. 17-0 sammanlagt på de två senaste matcherna! KÍ verkar vara i en fantastisk form och leder nu tabellen 

med hela sju poängs försprång före HB. Jóannes Bjartalíð gjorde sista målet, vilket var hans andra efter en straff i 

första halvlek. Övriga sex mål gjordes av sex olika spelare. Trevligt nog har domarna inte givit KÍ något kort under 

de två senaste matcherna (se under Fair Play Prize).

Omgångens sista match påminner om de två föregående: ett lag från "övre" hemma mot ett från den nedre halvan. 

Víkingur mot TB på Sarpugerði i Norðragøta. Vi kan väl säga att Víkingur klarade sig bättre än B36 men klart 

sämre än KÍ. Det blev en seger denna gång, men inte med mer än blygsamma 1-0, vilket i alla fall var bättre än 

förra omgångens oavgjort mot B68.

https://d.docs.live.net/36a2a18b6363c22f/Hemsida/Fair_21.pdf

