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Omgång 25 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

16-17/10  2021 Sp-tid skilln

HB Tórshavn - B68 Toftír 5-0 1. KÍ Klaksvík 24 87 68

EB/Streymur - TB Tvøroyri 5-2 2. Víkingur 25 34 59

KÍ Klaksvík - B36 Tórshavn 3-1 3. HB Tórshavn 24 57 52

NSÍ Runavík - 07 Vestur 2-0 4. B36 Tórshavn 25 18 42

Víkingur - ÍF Fuglafjørður 3-2 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

 

Vi börjar med att gratulera KÍ Klaksvík till segern i Betri-divisionen! Med tre matcher kvar att spela, finns det 

också en god möjlighet att överträffa HB:s rekord från 2018 när det gäller antal poäng för ett segrarlag. HB hade 

då 73 poäng och det fattas bara fem poäng för KÍ att ta sig dit. Troligen beror framgångarna för KÍ i år till stor del 

av de miljoner, som laget inkasserat vid sina insatser ute i Europa - och att ledningen i klubben använts sig av 

pengarna på ett bra sätt.

HB mötte B68 hemma på Gundadalur och hade inge problem med att ta tre poäng. Efter 3-0 i paus - där tredje 

målet gjordes på straff - blev det 5-0 i slutresultat. Mikkel Dahl gjorde mål ett och mål fem.

En match mellan två lag på under halvan av tabellen blev så jämn man kunde föreställa sig - under första halvlek. 

Lagen som möttes på Eiði-arenan í Hólmanum var EB/Streymur och TB Tvøroyri. Gästerna tog ledningen efter en 

kvarts spel, men hemmalaget hann vända till 2-1 före paus. En minut in på andra halvlek kvitterade TB, men 

därefter tog EB/Streymur över. En straff en kvart efter paus gav ledningen och därefter blev det två mål till och 

slutseger med 5-2 för EB/S. Med tio minuter kvar av matchen fick en spelare i vardera laget sitt andra gula kort 

och utvisades från planen.

Därefter två lag på övre halvan: KÍ mot B36 på við Djúpumýrar i Klaksvík. Gästerna tog ledningen i åttonde 

minuten, och 0-1 höll fram till paus. Páll Klettskarð kvitterade i sextioandra minuten och med en kvart kvar av 

matchen gav han också KÍ ledningen. Med tjugo minuter kvar av matchen fick B36 en spelare utvisad, vilket 

gjorde fortsättningen av matchen enklare för KÍ. I nittiosjunde(!) minuten fastställdes segerresultatet för KÍ till 3-1.

NSÍ tog hemma på við Løkin i Runavík emot 07 Vestur. Efter 0-0 i paus kunde NSÍ - via ett självmål med en kvart 

kvar av matchen - ta ledningen och lyckades därefter göra ett eget mål till seger med 2-0.

Víkingur tog också hemma - på Sarpugerði i Norðragøta - emot ett lag från nedre halvan, nämligen ÍF 

Fuglafjørður. Siffrorna tyder på att det blev en jämn match mellan tvåan och nian i tabellen och detta trots att ÌF 

fick en spelare utvisad redan i sextiosjunde minuten. Ett referat jag läste tydde på att Víkingur - utan utvisningen -

fått svårt att vinna matchen. ÍF ledde i paus mede 1-0. Efter utvisningen kvitterade Víkingur och gjorde dessutom 

två mål till, varpå ÍF reducerade till 3-2 som blev slutresultatet.


