
Betri 2021

Omgång 24 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

2021-09-26 Sp-tid skilln

07 Vestur - Víkingur 1-2 1. KÍ Klaksvík 23 85 65

ÍF Fuglafjørður - KÍ Klaksvík 1-5 2. Víkingur 23 31 53

B36 Tórshavn - EB/Streymur 3-2 3. HB Tórshavn 22 50 46

TB Tvøroyri - HB Tórshavn 1-6 4. B36 Tórshavn 23 22 42

B68 Toftír - NSÍ Runavík 0-1 5. NSÍ Runavík 24 9 38

6. 07 Vestur 23 -36 22

7. EB/Streymur 22 -25 19

8. B68 Toftir 23 -33 19

9. ÍF Fuglafjørður 23 -39 13

10. TB Tvøroyri 22 -64 3

 

Av hittills spelade matcher i omgången har tre av lagen på övre halvan i tabellen något överraskande vunnit med 

knappa uddamålssegrar mot sina motståndare från nedre halvan. Undantaget är naturligtvis i år överlägsna KÍ, som 

redan nu kan betraktas som klara mästare 2021 (Eller hur, Älgen?).

Vi börjar med en uddamålsmatch - den på á Dungasandi i Sørvágur mellan 07 Vestur och Víkingur. Gästerna 

ledde i paus med 1-0, men hemmalaget kvitterade i mitten av andra halvlek. Víkingur lyckades i åttionde minuten 

göra 2-1 och få de väntade tre poängen med sig hem.

ÍF fick hemma på Fløtugerði besök av KÍ och det kunde ju bara gå på ett sätt. Visserligen ledde KÍ bara med 2-1 i 

paus - med det andra målet gjort med hjälp av en straff i fyrtiotredje minuten, men andra halvlek blev gästernas (vi 

kan väl gissa att vinden spelade in). En kvart in på andra halvlek kom 1-3 och ytterligare en kvart senare blev det 

1-4. Därefter kunde Árni Frederiksberg, som också gjorde första målet, fastställa slutresultatet till 5-1.

Matchen på Gundadalur mellan B36 och EB/Streymur blev nog den mest dramatiska som spelats på lång tid 

mellan ett lag från övre halvan - dessutom på hemmaplan - mot ett lag från nedre. Det började med att 

EB/Streymur efter drygt tjugo minuters spel ledde med 2-0 - båda målen gjorda av Gutti Dahl-Olsen. Därefter 

reducerade B36 före paus med hjälp av ett självmål. Redan fem-sex minuter in på andra halvlek fick Ári Arge ett 
andra gult kort och försvann från planen. Det utjämnades bara två minuter senare, när ingen annan än vår vän 
Uros Stojanov fick ett direkt rött kort. I mitten av andra halvlek kvitterade B36, men därefter dröjde det ända till 
nittiofemte minuten innan B36 kunde få de förväntade tre poängen - och det krävdes till och med en straff för 
att klara det.

Den fjärde av de hittills spelade fyra matcherna blev betydligt lugnare. På Tofta Leikvøllur mötte B68 grannarna 

från Runavík NSÍ i en vad man kunde gissa relativt jämn match. Och det blev det också. Det dröjde till 

sextiofjärde minuten innan Klæmint Olsen kunde göra matchens enda mål och ge NSÍ segern med 1-0.

Omgångens sista match, som flyttades fram till måndag, spelades på við Stórá i Trongisvágur mellan TB och HB. 

Efter 2-1 till HB i paus - och där TB:s mål gjorts på straff av vår svenske vän Ken Fagerberg - tog HB över i andra 

halvlek och vann matchen med 6-1. Michal Przybylski gjorde HB:s båda mål i första halvlek och Mikkel Dahl ett 

hat trick i andra med målen tre, fyra och sex.


