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Omgång 13 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

13 o 14 juni 2021 Sp-tid skilln

B68 Toftír - B36 Tórshavn 1-3 1. KÍ Klaksvík 13 51 37

HB Tórshavn - Víkingur 1-2 2. Víkingur 12 15 25

EB/Streymur - NSÍ Runavík 2-1 3. HB Tórshavn 12 22 24

KÍ Klaksvík - TB Tvøroyri 4-0 4. NSÍ Runavík 13 5 21

07 Vestur - ÍF Fuglafjørður 1-0 5. B36 Tórshavn 12 8 20

6. EB/Streymur 12 -8 12

7. ÍF Fuglafjørður 12 -18 11

8. 07 Vestur 12 -25 11

9. B68 Toftir 12 -22 6

10. TB Tvøroyri 12 -28 2

 

En omgång med i varje fall några överraskningar - vilket alltid är trevligt. Störst kanske EB/Streymurs seger över 

NSÍ, men kanske också HB:s förlust. Glädjande att KÍ förutom en överlägsen ledning i tabellen också toppar Fair 

Play Prize - trots tretton spelade matcher.

Vi börjar här med matchen på den tidigare Nationalarenan och den som längst behöll naturgräs - Svangaskarð i 

Toftír - där två B-lag möttes, nämligen hemmalaget B68 och havnlaget B36. Det såg i början också ut att bli en 

överraskning, för B68 tog ledningen med 1-0 i mitten av första halvlek. Bjarki Nielsen såg dock egenhändigt till 

att vända till 1-2. Och fem minuter senare, i fyrtiofemte minuten, gjorde Tobias Christensen 3-1 och saken var 

redan klar. Så pass att det inte gjordes något mål alls i andra halvlek.

Det andra havnlaget HB mötte Víkingur hemma på Gundadalur. Gästerna tog ledningen redan efter fem minuter, 

och 1-0 stod så långt som till sjuttioåttonde minuten, när HB kvitterade. Att René Joensen fem minuter senare fick 

sitt andra gula kort bidrog kanske till att Víkingur - två minuter in på tilläggstiden - kunde göra 2-1 och få med sig 

tre poäng hem.

Hemma på (den här gången) í Hólmanum i Eiði tog EB/Streymur emot NSÍ Runavík. Efter en mållös första 

halvlek kom hemmalaget igång. Fem minuter in på andra halvlek blev det 1-0 och två minuter senare 2-0. NSÍ 

lyckades inte reducera mer än till 2-1 och EB/Streymurs tre poäng förde upp laget till första platsen bland de fem 

lagen på andra halvan av tabellen. För hemmafansen måste det ha känts som när EB/Streymur låg i färötoppen för 

10-15 år sedan med fyra cupsegrar och två mästartitlar.

KÍ Klaksvík verkar vara i en fantastisk form denna säsong och TB hemma på við Djúpumýrar blev naturligtvis 

inget problem. 1-0 efter sju minuter, 2-0 i paus och 4-0 som slutresultat.

Måndagens match (övriga spelades söndag) mellan 07 Vestur och ÍF Fuglafjørður på Dungasandi, Sørvágur blev 

en match med flera kort än mål, kan vi väl säga. Domaren Jóhan Hendrik Ellefsen delade ut nio gula kort och ett 

direkt rött kort, men det blev bara ett mål. Det röda kortet delades ut till ÍF:s Bogi Reinert-Petersen i trettiosjunde 

minuten, tre minuter efter att 07 Vestur gjort matchens enda mål. Andra halvlek utmärktes mest av sex nya gula 

kort.


