
Betri 2021

Omgång 12 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

22/5 och 2/10  2021 Sp-tid skilln

NSÍ Runavík - KÍ Klaksvík 0-3 1. KÍ Klaksvík 23 85 65

TB Tvøroyri - ÍF Fuglafjørður 0-1 2. Víkingur 24 33 56

B68 Toftír - 07 Vestur 1-2 3. HB Tórshavn 23 52 49

B36 Tórshavn - HB Tórshavn 2-4 4. B36 Tórshavn 24 20 42

Víkingur - EB/Streymur 3-1 5. NSÍ Runavík 24 9 38

6. 07 Vestur 24 -35 25

7. EB/Streymur 23 -27 19

8. B68 Toftir 24 -34 19

9. ÍF Fuglafjørður 24 -38 16

10. TB Tvøroyri 23 -65 3

 

Omgångens första match spelades på lördagen. På við Løkin i Runavík möttes två av topplagen, nämligen NSÍ och 

KÍ Klaksvík. KÍ, som hittills tappat bara två poäng och leder tabellen överlägset, vann av allt att döma en enkel 

seger. Med 2-0 i paus slutade matchen 3-0 till gästerna. KÍ verkar vara i verkligt god form och det var - enligt 

hemsidan in.fo - klasskillnad på lagen.

Måndagens matcher flyttades framåt - de kom att spelas den 2 oktober. Tabellen är alltså efter omgång 24!

Antingen var domaren eller spelarna på dåligt humör i matchen mellan TB och ÍF, som spelades på við Stórá i 

Trongisvágur - som, i likhet med övriga matchen den 2 oktober, spelades drygt fyra månader senare än tänkt. Rúni 

Gaardbo delade ut åtta gula kort och ett direkt rött. En ovanlig sak var att han som fick rött kort - TB:s Ibrahim 

Moro - fick ett gult kort strax efter men i samma minut. Målproduktionen var det mindre fart på. ÍF gjorde 

matchens enda mål i mitten av andra halvlek och fick tre poäng med sig hem.

En match till mellan två lag på nedre halvan av tabellen - B68 Toftír mot 07 Vestur hos B68 på Tofta Leikvøllur -

blev också jämn. Visserligen tog gästerna ledningen i tredje minuten, men därefter dröjde det till tio minuter före 

slutet innan kvitteringen kom. 07 Vestur gav sig inte, utan kunde i åttiosjätte minuten göra 1-2 och, som ÍF, få tre 

poäng med sig hem.

Omgångens stormatch var havnderbyt på Gundadelur, och där kom det betydligt flera mål. HB ledde med 2-0 i 

paus (varav ett självmål) och gjorde två till i början av andra. Därefter fick(?) B36 reducera till slutresultatet 4-2.

Matchen mellan Víkingur och EB/Streymur på Sarpugerði, Norðragøta var ju en match med ett lag från vardera 

halvan av tabellen och gick som förväntat. Visserligen tog gästerna ledningen i slutet av första halvlek, men andra 

halvlek blev Víkingurs. Några minuter efter paus kom kvitteringen med hjälp av en straff och därefter blev det två 

mål till av Víkingur fram till slutsegern med 3-1.


