
Betri 2021

Omgång 26 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

24/10  2021 Sp-tid skilln

B68 Toftír - TB Tvøroyri 6-1 1. KÍ Klaksvík 27 87 72

07 Vestur - HB Tórshavn 0-5 2. HB Tórshavn 27 65 61

ÍF Fuglafjørður - NSÍ Runavík 2-5 3. Víkingur 27 32 60

4. B36 Tórshavn 26 20 45

KÍ Klaksvík - EB/Streymur 2-1 5. NSÍ Runavík 26 14 44

B36 Tórshavn - Víkingur (4/11) 2-0 6. 07 Vestur 27 -38 28

7. EB/Streymur 27 -25 25

8. B68 Toftir 27 -33 25

9. ÍF Fuglafjørður 27 -44 16

10. TB Tvøroyri 27 -78 3

 

Med hjälp av två självmål och ett mål på tilläggstid kunde B68 hemma på Tofta Leikvøllur vinna en rejäl seger 

över TB. Efter 3-0 i halvtid - med de två självmålen fixade - blev slutresultatet 6-1. Steffan Løkin gjorde två av 

B68:s mål och TB:s tröstmål kom i nittionde minuten.

Med två mål vardera av Mikkel Dahl och Jákup Thomsen och 4-0 under första halvlek (utan självmål) kunde HB 

vinna sin match - borta på á Dungasandi i Sørvágur - mot 07 Vestur med 5-0.

Nu är det alltså klart: ÍF spelar i ettan nästa säsong. Hemma på Fløtugerði kämpade laget länge i matchen mot 

NSÍ, men några poäng blev det inte och eftersom B68 tog tre är det avgjort. ÍF har fem poäng upp till nästa lag och 

bara en match kvar att spela. NSÍ tog ledningen i femte minuten och det dröjde till slutminuten av första halvlek 

innan ÍF kunde kvittera. Sju minuter in på andra halvlek tog NSÍ ledningen igen, men ÍF gav inte upp. I 

sjuttiosjunde minuten kom kvitteringen på nytt. Fem minuter före full tid tog så NSÍ ledningen igen och på 

tilläggstid kunde Klæmint Olsen snygga till lagets siffror genom två(!) mål till slutresultatet 3-1.

KÍ var ju klara mästare för året redan efter förra omgången, och kanske det minskade motivationen. Det dröjde i 

varje fall trettio minuter och en straff innan Jóannes Bjartalíð i matchen mot EB/Streymur hemma på við 

Djúpumýrar kunde ge KÍ ledningen. Två minuter in på andra halvlek kom 2-0 och därefter reducerade 

EB/Streymur till 2-1. Men KÍ fick sina tre poäng och har fortfarande chansen att slå HB:s rekord för mest poäng 

som mästare. Rekordet är på 73 poäng och vid seger i sista matchen (mot Víkingur på bortaplan) kommer KÍ upp i 

74.

Omgångens femte match fick skjutas fram. Anledningen var att en av Víkingurs spelare hade testats positivt med 

Covid-19 och B36 hade sex(!) ovaccinerade spelare. Förbundet har nu bestämt, att matchen skall spelas den 4 

november (alltså efter slutomgången). Av samma skäl skjuts också B36 match mot NSÍ i sista omgången upp och 

spelas den 7 november. Inte så kul!

4/11: I kväll spelades den framskjutna matchen från omgång 26 mellan B36 och Víkingur - på nationalarenan 

Tórsvøllur till och med. Víkingur hade chans att ta sig upp på andra plats i tabellen och B36 kunde passera NSÍ. 

Resultatet blev att B36 vann med 2-0, båda målen gjordes i första halvlek. Víkingur stannar kvar på sin tredje 

plats. På söndag får NSÍ möjlighet att ta sig förbi B36 igen, när de två lagen möts i den uppskjutna matchen från 

sista omgången.


