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Omgång 4 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

2022-04-02 o 03 Spelas skillnad

1. KÍ Klaksvík 4 10 12

AB Argír - Skála 2-1 2. HB Tórshavn 4 7 10

B68 Toftír - HB Tórshavn 1-1 3. Víkingur 3 3 6

EB/Streymur - 07 Vestur 3-0 4. EB/Streymur 4 1 6

B36 Tórshavn - Víkingur 0-3 5. B68 Toftír 4 1 5

NSÍ Runavík - KÍ Klaksvík 0-4 6. AB Argir 3 1 4

7. B36 Tórshavn 4 2 3

8. NSÍ Runavík 4 9 3

9. 07 Vestur 4 4 2

10. Skála 4 4 2

Bra start av B68 och EB/Streymur - och för hela Betri-divisionen för övrigt. Den här säsongen hade 

ALLA lag fått poäng efter bara TVÅ omgångar. Det måste så vitt jag kan förstå vara ett rejält rekord. 

Med det läge vi redan fått i Betri kommer jag omedelbart att sluta använda begreppen övre och nedre 

halva - och hoppas slippa återkomma till det igen.

På Skansi Arena möttes AB och Skála. I tjugosjätte minuten tog hemmalaget ledningen med hjälp av 

ett självmål, men strax före paus kvitterade Skála. Det blev dock AB som vann matchen, för tjugo 

minuter in på andra halvlek fick laget en straff och fastställde därmed slutresultatet till 2-1.

Det blev en målfattigare men därför inte mindre spännande match på Tofta Leikvøllur mellan B68 och 

HB. Det dröjde till åttiofemte minuten innan gästerna kunde ta ledningen. Sex minuter senare fick 

Gustav Kjeldsen från HB, som tidigare fått ett gult kort, ett direkt rött kort och försvann från planen. 

Två minuter senare - i nittiotredje minuten - kunde så B68 kvittera till 1-1.

EB/Streymur har tydligen gått tillbaka till við Margáir i Streymnes som hemmaarena, och det visade 

sig ju nyttigt i omgångens match mot 07 Vestur. Gutti Dahl-Olsen gav hemmalaget ledningen efter en 

kvart. Därefter blev det både 2-0 och 3-0 (även det av Dahl-Olsen) alldeles före paus. Inga mål i andra 

halvlek och EB/Streymurs tre poäng förde upp laget på fjärde plats.

Víkingur kunde redan i fjärde minuten ta ledningen ta ledningen, när man på Gundadalur mötte B36. 

Sølvi Vatnhamar slog in en straff till 0-1. Andreas Olsen ökade därefter i fyrtiofjärde minuten till 2-0 

och igen tio minuter senare till 3-0, som även här blev slutresultat.

Omgångens sista match spelades mellan NSÍ och KÍ på við Løkin, och KÍ verkar vara i samma fomr 

som förra året.

Sebastian Nielsen, B68 leder skyttligan med fem gjorda mål.


