
Betri 2021

Omgång 14 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

17-20 juni 2021 skilln

HB Tórshavn - TB Tvøroyri 6-0 1. KÍ Klaksvík 14 55 40

NSÍ Runavík - B68 Toftír 4-3 2. Víkingur 13 18 28

EB/Streymur - B36 Tórshavn 0-4 3. HB Tórshavn 13 28 27

Víkingur - 07 Vestur 4-1 4. NSÍ Runavík 14 6 24

KÍ Klaksvík - ÍF Fuglafjørður 4-0 5. B36 Tórshavn 13 12 23

6. EB/Streymur 13 -12 12

7. ÍF Fuglafjørður 13 -22 11

8. 07 Vestur 13 -28 11

9. B68 Toftir 13 -23 6

10. TB Tvøroyri 13 -34 2

 

Hemma på Gundadalur mötte HB Tórshavn TB Tvøroyri och hade inga större problem med att ta sina tre poäng. 

Redan efter en kvart ledde HB med 3-0 och matchen får väl sägas var avgjord. Det blev ett till före paus - ett andra 

av Mikkel Dahl - och två till - det sista av Mikkel Dahl, som därmed fullbordade sin hat trick - efter paus och total 

seger för HB med 6-0.

Första matchen spelades torsdag och den andra på fredagskvällen mellan NSÍ Runavík och B68 Toftir. Den 

spelades på NSÍ:s hemmaarena við Løkin, men hemmalaget hade inte på långa vägar lika lätt att ta sina förväntade 

tre poäng som HB. Lagen gjorde hela matchen vartannat mål och 68 hade ett tag ledningen med 2-1. Slutsegern 

gick dock till NSÍ med 4-3 och målen två och tre gjordes - med fyra minuter emellan - av Petur Knudsen.

Alla matcher hade förresten ett lag som borde ta alla poängen i den här omgången - och så blev det också även om 

det var nätt och jämnt för NSÍ. Tredje matchen spelades på lördagen på EB/Streymurs nya hemmaarena í 

Hólmanum i Eiði. Motståndare var B36 Tórshavn och resultatet blev det förväntade, vilket var synd eftersom 

EB/Streymur överraskade mot NSÍ i förra omgången. Nu blev det klara siffror, även om det var bara 1-0 i paus. 

Slutresultatet blev 4-0 med två mål av Hugin Samuelsen.

De två sista matcherna spelades söndag i denna utdragna omgång.  Först tog Víkingur - som i förra omgången 

besegrade HB på bortaplan - emot 07 Vesdtur hemma på Sarpugerði i Norðragøta. Som utlovat inga 

överraskningar här heller. Hemmalaget ledde med 3-0, med två mål gjorda av Olaf Bárðarson och en straff 

inslagen av Sølvi Vatnhamar, före paus och med 4-1 i slutresultat, där 07 Vesturs mål var ett självmål av Víkingur.

Sista matchen stod mellan KÍ Klaksvík och ÍF Fuglafjørður hemma hos KÍ på við Djúpumýrar. Det kunde ju bara 

gå på ett sätt, med ett av allt att döma urstarkt KÍ och ett ÌF, som förlorade mot 07 Vestur i förra omgången. Och, 

mycket riktigt. Även om det dröjde till minut fyrtiotre innan gästerna tog ledningen (skall vi gissa på motvind?) så 

blev det tre mål i andra halvlek och slutresultat ett klart 4-0. Boris Dosljak, ursprungligen från Montenegro men nu 

på sin fjärde säsong i KÍ, presterade både enda målet i första och första målet i andra halvlek.


