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Omgång 23 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

2021-09-19 Sp-tid skilln

B36 Tórshavn - ÍF Fuglafjørður 5-0 1. KÍ Klaksvík 22 81 62

NSÍ Runavík - TB Tvøroyri 7-2 2. Víkingur 22 30 50

KÍ Klaksvík - 07 Vestur 4-0 3. HB Tórshavn 21 45 43

Víkingur - B68 Toftír 3-1 4. B36 Tórshavn 22 21 39

HB Tórshavn - EB/Streymur 4-1 5. NSÍ Runavík 23 8 35

6. 07 Vestur 22 -35 22

7. EB/Streymur 21 -24 19

8. B68 Toftir 22 -32 19

9. ÍF Fuglafjørður 22 -35 13

10. TB Tvøroyri 21 -59 3

 

I tjugotredje omgången mötte de fem lagen på övra halvan var sitt av de övriga lagen. Resultatet blev mycket 

riktigt fem klara segrar och ett ökat avstånd mellan de två halvorna. Nu skiljer det hela tretton poäng mellan NSÍ 

på plats fem och 07 Vestur på plats sex. Skillnaden är rätt stor även mellan lag ett och lag två i tabellen: tolv poäng 

och drygt 40 mål i målskillnad! KÍ ligger i en klass för sig i år och, som vår störste KÍ-fan Älgen räknat ut, hade 

KÍ  kunnat vara klara segrare redan med fem omgångar kvar att spela - om B68 överraskat mot Víkingur. Nu blev 

det inte så, även om B68 varit rätt bra på senare tid, men slutsegern verkar ändå rätt klar för KÍ.

Matchen mellan B36 och ÍF på Gundadalur gick alltså som beräknat (påpekar vi nu för sista gången). Sebastian 

Pingel gav B36 ledningen i fjärde minuten och därefter rasade det på - om inte i samma takt. Sebastian gjorde 

också fjärde målet i slutminuten, men det hann bli ett till - och seger med 5-0 för B36 - i nittioandra minuten.

NSÍ tog emot TB hemma på við Løkin till omgångens målrikaste match. Matchen började med ett hattrick. 
Klæmint Olsen såg till att hemmalaget efter tjugoåtta minuter ledde med 3-0. I fyrtionde minuten missade NSÍ 

dessutom en straff . Några minuter in på andra halvlek reducerade TB, men då var det för sent. Därefter ökade NSÍ 

till 6-1 - femman gjordes av Klæmint, men jag hittade inte på Google om fyra mål i en mask heter något (Någon 

som vet?), Lagen slutade med var sitt mål och slutresultatet 7-2.

I år klart överlägsna KÍ gästades hemma på við Djúpumýrar av 07 Vestur och vann med 4-0 efter 2-0 i paus. De 

två sista målen gjordes av Jóannes Bjartalíð - det sista på straff.

På Sarpugerði i Norðragøta möttes Víkingur och B68 (där Älgen hoppades på B68-seger) men efter ledning med 

3-0 för hemmalaget i paus var den chansen inte stor. Visserligen var det vara B68 som gjorde mål efter paus, men 

längre än till 3-1 räckte det inte.

Omgångens kvällsmatch, som av någon anledning spelades på Tórsvøllur, blev en klar HB-seger även om 

EB/Streymur hängde med ganska länge. Första målet kom i fyrtiofjärde minuten och gjordes av hemmalagets 

Pætur Petersen. En minut senare kvitterade gästerna och matchen stod alltså 1-1 i paus. Pætur gjorde 2-1 till HB 

några minuter in på andra halvlek och därefter blev det två mål till fram till slutresultatet 4-1.


