
Betri 2021

Omgång 27 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

30/10  o 7/11 2021 Sp-tid skilln

HB Tórshavn - ÍF Fuglafjørður 2-0 1. KÍ Klaksvík 27 87 72

EB/Streymur - B68 Toftír 0-1 2. HB Tórshavn 27 65 61

TB Tvøroyri - 07 Vestur 1-5 3. Víkingur 27 32 60

Víkingur - KÍ Klaksvík 1-1 4. NSÍ Runavík 27 16 47

NSÌ Runavík - B36 Tórshavn 7/11 5. B36 Tórshavn 27 18 45

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

 

Sista omgången blir inte färdigspelad förrän 7 november. B36 har två tuffa matcher kvar att spela, mot Víkingur 

och NSÍ, och det kan faktiskt påverka platserna två till fem i tabellen. Vilket verkligen inte är oviktigt, för det är 

där de lönsamma platserna för spelen ute i Europa avgörs. Slutsegern för KÍ är ju imponerande, men laget lyckades 

inte slå rekordet som HB håller när det gäller antal slutpoängpoäng för ett segrarlag. Däremot fick vi ett annat 

rekord. HB:s anfallare Mikkel Dahl gjorde en kvart in på dagens match sitt tjugosjunde mål för säsongen, och

passerade därmed Klæmint A Olsens tidigare rekord från säsongen 2019. Det nya rekordet är ju perfekt: 27 mål på 

27 matcher!

Segern för HB hemma på Gundadalur i matchen mot ÍF blev nog ingen upphetsande historia. Förutom danske 

Mikkel Dahls lyckosamma mål, som redan nämnts, gjorde HB ett mål till i andra halvlek och vann totalt med 2-0.

Matchen på í Hólmanum i Eiði mellan EB/Streymur och B68 gällde inte mycket och blev nog också en sömnig

historia. B68:s Tonni Thomsen fick i åttioförsta minuten sitt andra gula kort och försvann från matchen, men trots 

detta gjorde Esmar Clementsen i nittionde minuten matchens enda mål och gav segern till B68.

07 Vestur reste ner till Suðuroy för att på við Stórá i Trongisvágur möta TB. Hemmalaget har nog tappat gnistan, 

och det blev en klar seger för 07 Vestur. Efter 3-1 i paus blev slutsiffrorna 5-1. Två av målen gjordes av John 

Fagerström, som kommer från Finland och är ny på Färöarna och i laget för året.

Det viktigaste i matchen mellan Víkingur och KÍ på Sarpugerði i Norðragøta var väl om KÍ skulle passera HB:s 

rekord på antal poäng för seger i högsta divisionen (OK det kan också ha betydelse för Víkingurs europaspel, som 

ju betyder en hel del i pengar!). Och mycket riktigt; fem minuter efter paus tog KÍ ledningen, vilket var vad som 

krävdes. Men i nittionde minuten kvitterade Víkingur - snöpligt för KÍ, som stannade en poäng under rekordet. Vi 

kan, som en liten tröst, gratulera KÍ till att laget förutom att bli Färömästare vann en andra inteckning i Färöarnas 

Fair Play Prize.

Omgångens sista match - mellan NSÍ och B36 - får vi vänta på till söndagen den 7 november.

Idag - söndagen den 7 november - spelades den sista matchen i årets version av högsta divisionen. Den andra 

hängmatchen för B36 på grund av covid-19-problem. På við Løkin i Runavík mötte man NSÍ i en synnerligen 

viktig match. Där avgjordes nämligen vilket av lagen som under nästa säsong får chansen till spel ute i Europa, 

något som brukar ge ett för Färöarna avsevärt tillskott i kassan.. NSÍ hade hemmaarena och B36 hade - före 

matchen - en poäng mera och skulle klara sig med oavgjort. Det blev - i motsats till matchen mellan B71 och AB i 

ettan - hemmaarenan som avgjorde. Efter 0-0 i paus gjorde NSÍ två mål i andra halvlek, vann med 2-0 och 

avancerade till fjärde plats.


