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Omgång 22 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

2021-09-12o13 Sp-tid skilln

TB Tvøroyri - Víkingur 0-6 1. KÍ Klaksvík 21 77 59

07 Vestur - B36 Tórshavn 2-2 2. Víkingur 21 28 47

HB Tórshavn - NSÍ Runavík 4-0 3. HB Tórshavn 19 40 37

EB/Streymur - ÍF Fuglafjørður 1-0 4. B36 Tórshavn 21 16 36

B68 Toftír - KÍ Klaksvík 0-5 5. NSÍ Runavík 22 3 32

6. 07 Vestur 21 -31 22

7. EB/Streymur 20 -21 19

8. B68 Toftir 21 -30 19

9. ÍF Fuglafjørður 20 -28 13

10. TB Tvøroyri 20 -54 3

 

Förra omgångens fyra oavgjorda matcher blev bara en den här gången och dessutom tre rejäla utskåpningar. Vi 

börjar med en: Víkingur, som på bortaplan besegrade TB med 6-0. Matchen spelades alltså på við Stórá i 

Trongisvágur och tre av Víkingurs spelare gjorde två mål vardera; Martin Klein gjorde första - i första minuten -

och fjärde, Jákup Johansen andra och tredje och Sølvi Vatnhamar de två sista - varav det sjätte på straff.

Matchen på á Dungasandi i Sørvágur mellan 07 Vestur och B36 var betydligt mer spännande för publiken, kan vi 

säga. Sebastian Pingel (framspelad av Uros Stojanov) gav B36 ledningen i adertonde minuten, men hemmalaget 

kvitterade före paus. I åttiofjärde minuten tog 07 Vestur till och med ledningen, men fem minuter senare kunde 

Sebastian Pingel göra 2-2 och ge B36 en poäng med sig hem.

Omgångens enda kvällsmatch HB mot NSÍ spelades (av okänd anledning) på Tórsvøllur. Redan i tredje minuten 

gav Mikkel Dahl hemmalaget ledningen och en kvart senare ökade HB ledningen till 2-0. Mikkel Dahl slog till 

igen tio minuter efter paus och fem minuter före slutet fastställde Stefan Radosavljevic slutresultatet till 4-0.

EB/Streymurs hemmamatch - denna gång på í Hólmanum i Eiði - mot ÍF blev omgångens målfattigaste. Efter 0-0 i 

paus kunde EB/Streymur fem minuter in på andra halvlek gör matchens enda mål och med resultatet 1-0 ta tre 

poäng och passera B68 igen.

B68 hade nämligen hemma på Tofta Leikvøllur (som vi tidigare kallade Svangaskarð och som varit Färöarnas 

Nationalarena och den första med naturgräs - numera ändrat till konstgräs) besök av KÍ, och det gick ju som 

väntat. Efter 3-0 i paus - varav det första var ett självmål - gjorde KÍ ett par mål till och vann matchen med 5-0.


