
Betri 2022

Omgång 12 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

2022-05-26 till 28 skillnad

1. KÍ Klaksvík 12 35 34

Víkingur - AB Argir 7-0 2. Víkingur 12 29 28

B36 Tórshavn - HB Tórshavn 0-1 3. HB Tórshavn 12 8 22

B68 Toftir - NSÍ Runavík 0-1 4. B36 Tórshavn 12 13 19

KÍ Klaksvík - EB/Streymur 3-0 5. EB/Streymur 12 -8 17

07 Vestur - Skála 2-0 6. NSÍ Runavík 12 -12 15

7. AB Argir 12 -14 13

8. 07 Vestur 12 -15 12

9. Skála 12 -13 5

10. B68 Toftír 12 -23 5

Ursäkta dröjsmålet! Vi har varit på en kort resa (till Göteborg, Älgen) och fick av okänd anledning inte 
datorn att fungera på hotellet. 

I tolfte omgången blev det ett mållöst lag i varje match. Lite ovanligt.

Víkingurs avhyvling av AB - hemma på Sarpugerði i Norðragøta - bjöd på flera mål än alla de andra 
fyra tillsammans. Fem mål i första halvlek och två i andra, av vilka det sista på straff i åttioförsta 
minuten. Andreas Olsen gjorde ett snyggt hat trick - målen tre till fem alla i första halvlek - och Sølvi 
Vatnhamar gjorde ett per halvlek, det andra målet med hjälp av straffen. 7-0 blev slutresultatet.

Omgångens stormatch - derbyt mellan havnlagen B36 och HB på Gundadalur - blev en spännande 
uppgörelse. Matchens enda mål gjordes i slutet av första halvlek av HB:s Pætur Petersen.

På Tofta Leikvøllur möttes B68 och NSÍ Runavík i en match, som blev lika målfattig. Här dröjde det till 
sextioförsta minuten innan Pætur Hentze gjorde målet och gav NSÍ segern med 1-0.

Tabellettan KÍ mötte hemma på við Djúpumýrar i Klaksvík EB/Streymur. Även om det bara blev 1-0 i 
paus, så gick det som förväntat. I slutet av andra halvlek (78 och 93 minuterna) gjorde hemmalaget 
två mål till och vann matchen med 3-0.

Med ett mål i varje halvlek tog 07 Vestur tre poäng med siffrorna 2-0, när laget hemma på á 
Dungasandi i Sørvágur mötte Skála. En viktig seger för 07 Vestur, som därigenom fick ett rejält 
avstånd ner till Skála på näst sista plats.


