
Betri 2021

Omgång 18 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

8 augusti - 15 september 2021 Sp-tid skilln

07 Vestur -TB Tvøroyri 3-1 1. KÍ Klaksvík 17 62 47

B36 Tórshavn - NSÍ Runavík 1-1 2. Víkingur 17 18 37

KÍ Klaksvík - Víkingur 3-0 3. HB Tórshavn 16 41 36

B68 Toftír - EB/Streymur 2-1 4. NSÍ Runavík 18 7 29

ÍF Fuglafjørður - HB Tórshavn 0-2 5. B36 Tórshavn 17 14 28

6. EB/Streymur 16 -16 15

7. B68 Toftir 17 -26 15

8. 07 Vestur 17 -34 14

9. ÍF Fuglafjørður 16 -24 12

10. TB Tvøroyri 16 -40 2

 

Vi börjar med en match, som vi skulle kunna kalla "UU". Därefter följer två ÖÖ och ännu en UU och slutligen - i 

den match som inte skall spelas förrän i mitten av september - en UÖ.

Första matchen spelas på Dungasandi i Sørvágur mellan 07 Vestur och TB. 07 Vestur ledde i paus med 1-0 och 

kunde öka till 3-0 innan laget i åttiosjätte minuten fick en spelare utvisad (direkt rött kort) varpå TB en minut 

senare kunde fastställa slutresultatet till 3-1.

B36 mötte på Gundadalur NSÍ, som redan i fjärde minuten tog ledningen. B36 kvitterade tio minuter före paus. 

Den som gjorde målet - och faktiskt därmed fastställde slutresultatet - var ingen mindre än den fantastiske 

målsprutan Uros Stojanov, som alltså lämnat ÍF och nu gjorde sitt första mål för sitt nya lag.

KÍ startade också målskyttet tidigt, när man hemma på við Djúpumýrar i Klaksvík mötte Víkingur. 1-0 kom i sjätte 

minuten. Tvåan dröjde till en kvart in på andra halvlek och - eftersom KÍ:s form verkar hålla i sig - blev 

slutresultatet 3-0 efter ett sista mål några minuter från slutsignalen.

B68 verkar ha kommit i storform så här mitt i sommaren. Matchen mot EB/Streymur på gamla Nationalarenan 

Svangaskarð, som FaroeSoccer döpt om till Tofta Leikvøllur, gav B68 den tredje vinsten i rad. Ledningen kom 

fem minuter från paus. Andri Benjaminsen gjorde målet och i sjuttioförsta dubblade han till 2-0. Med en minut 

kvar av ordinarie tid reducerade EB/Streymur till 2-1, men då var det för sent att hinna få några poäng.

Ja, så har även den sista matchen i omgången spelats, med en dryg månads försening. På onsdagskvällen 15 

september på ÍF:s hemmaarena Fløtugerði kom äntligen HB på besök. Matchen började inte så bra för 
hemmalaget, som redan i sjunde minuten hamnade i underläge genom ett självmål. Efter en dryg halvtimmes 
spel ökade HB till 2-0 och matchen kändes redan avgjord. Den var verkligen avgjord, för 2-0 blev också 
slutresultatet.


