
Betri 2021

Omgång 15 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

25-29 juni 2021 Sp-tid skilln

B36 Tórshavn - KÍ Klaksvík 0-0 1. KÍ Klaksvík 25 86 68

ÍF Fuglafjørður - Víkingur 1-2 2. Víkingur 25 34 59

07 Vestur -  NSÍ Runavík 2-4 3. HB Tórshavn 25 58 55

TB Tvøroyri - EB/Streymur 0-1 4. B36 Tórshavn 25 18 42

B68 Toftír - HB Tórshavn 0-6 5. NSÍ Runavík 25 11 41

6. EB/Streymur 25 -23 25

7. 07 Vestur 25 -37 25

8. B68 Toftir 25 -39 19

9. ÍF Fuglafjørður 25 -39 16

10. TB Tvøroyri 25 -69 3

 

15 omgången startade på fredagen (midsommarafton) med en toppmatch på Gundadalur mellan B36 och KÍ 

Klaksvík. Den blev så jämn som vi räknat med, möjligen stärkt av att KÍ fick danske Claes Kronberg utvisad i 

slutet av första halvlek. I varje fall slutade matchen 0-0 och KÍ är fortfarande obesegrade.

ÌF mot Víkingur spelades också fredag. De två grannlagen gjorde var sitt mål i första halvlek och mer höll det inte 

på att bli. Det dröjde till tre minuter in på tilläggstiden innan Víkingur kunde göra 2-1 och få med sig de väntade 

tre poängen hem.

På lördagen skulle också spelas två matcher, men av tveksam anledning blev bara en spelad. Den bjöd på dubbelt 

så många mål, som de två tidigare matcherna tillsammans. 07 Vestur tog hemma på á Dungasandi i Sørvágur emot

topplaget NSÍ, men startade trots detta med att i elfte minuten ta ledningen. Tjugo minuter senare var i alla fall 

ordningen återställd, men hemmalaget kom igen och kvitterade till 2-2 före paus. Andra halvlek gick till gästerna. 

Tjugo minuter in på den blev det 3-2 till NSÍ och sju minuter fick laget en straff och kunde fastställa slutresultatet 

till 4-2.

Matchen på Tofta Leikvøllur mellan B68 och HB blev - såhär sett utifrån - vad man kunde vänta sig. Med start via 

en straff i adertonde minuten och 2-0 i halvtid fortsatte målen att droppa in från HB till 6-0 i slutresultat. Två mål 

vardera gjorde Mikkel Dahl och Stefan Radosavljevic.

Matchen mellan TB och EB/Streymur får vi vänta på.

Nu kom den - den 21 oktober! Matchen blev väl inte så dramatisk. 0-0 i paus och matchens enda mål gjordes av 

EB/Streymur i sjuttiosjunde minuten. Det fick i alla fall till följd, att EB/Streymur passerade 07 Vestur i tabellen 

och gick upp till plats sex - högst av lagen på undre halvan.


