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Omgång 16 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

25-29 juli 2021 Sp-tid skilln

ÍF Fuglafjørður - B68 Toftír 0-1 1. KÍ Klaksvík 25 86 68

07 Vestur - EB/Streymur 0-1 2. Víkingur 25 34 59

Víkingur -  NSÍ Runavík 2-1 3. HB Tórshavn 25 58 55

B36 Tórshavn - TB Tvøroyri 3-0 4. B36 Tórshavn 25 18 42

HB Tórshavn - KÍ Klaksvík 2-1 5. NSÍ Runavík 25 11 41

6. 07 Vestur 25 -37 25

7. EB/Streymur 24 -24 22

8. B68 Toftir 25 -39 19

9. ÍF Fuglafjørður 25 -39 16

10. TB Tvøroyri 24 -68 3

 

I första matchen i omgången mötte ÍF, som under sommaren förlorat ett par av sina bästa målproducenter, mötte 

hemma på Fløtugerði ett annat av lagen på nedre halvan av tabellen, nämligen B68 Toftír. Med bara kvarten kvar 

av ordinarie tid gjorde B68 matchens enda mål och vann med 1-0.

Andra matchen var också ett möte mellan två lag från nedre halvan: 07 Vestur tog hemma på á Dungasandi i 

Sørvágur emot EB/Streymur. Resultatet blev detsamma, nämligen en seger med 1-0 för gästerna. Skillnaden var 

att målet inne kom förrän på tilläggstiden i andra halvlek och att de tre poängen här gick till laget med mest poäng 

tidigare.

I omgångens tredje match vänder vi på kuttingen. Här möts två lag från övre halvan, nämligen Víkingur och NSÍ. 

På Víkingurs hemmaarena Sarpugerði i Norðragøta. Inte heller i den här matchen blev det något mål i första 

halvlek, men en kvart in på andra gav Sølvi Vatnhamar hemmalaget ledningen. Mindre än en kvart senare kunde 

Sølvi via en straff öka ledningen till 2-0. Tio minuter senare reducerade NSÍ och fastställde slutresultatet till 2-1.

Fjärde matchen var den enda i omgången med möte mellan övre och nedre halvan i tabellen. B36 och TB möttes 

på Gundadalur och det gick som beräknat. Här blev det till och med ett mål i fösta halvlek, för B36 vann med 3-0 

efter 1-0 i paus.

Match nummer 5, omgångens toppmatch mellan HB och KÍ, uppsköts tills vidare - förmodligen för att HB spelat 

en viktig Europa-match två dagar före. Ingen ny matchtid är ännu fastställd.

Omgångens sista match - mellan HB och KÍ - spelades den 20 oktober! Tabellen är uppdaterad till och med 

omgång 25. Förmodligen kämpade HB för att behålla rekordet med antal poäng för en segrare i högsta divisionen.

I varje fall tog laget ledningen med 2-0 och KÍ lyckades bara reducera till 2-1. Nu är läget så här: Vinner KÍ sina 

två kvarvarande matcher (mot 07 Vestur borta och ÍF hemma) så klarar man ändå att slå HB:s rekord - med minsta 

möjliga marginal.


