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Omgång 10 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

2022-05-14 o 15 Speltid skillnad

1. KÍ Klaksvík 10 32 30

B68 Toftír - Víkingur 0-6 2. Víkingur 10 22 24

EB/Streymur - B36 Tórshavn 1-5 3. B36 Tórshavn 10 15 19

07 Vestur - KÍ Klaksvík 0-6 4. HB Tórshavn 10 4 16

NSÍ Runavík - AB Argir 1-4 5. EB/Streymur 10 6 14

Skála - HB Tórshavn 1-1 6. AB Argir 10 8 10

7. 07 Vestur 10 14 9

8. NSÍ Runavík 10 16 9

9. Skála 10 8 5

10. B68 Toftír 10 21 5

Två lördagsmatcher. En på Tofta Leikvøllur mellan B68 och Víkingur, som gästerna i sin nyfunna 

form lätt klarade av. Redan i nionde minuten gav Sølvi Vatnhamar - som skulle komma att göra hat 
trick i matchen - Víkingur ledningen för att sju minuter senare öka till 2-0. Tre minuter senare var det 
dags för broder(?) Gunnar att göra 3-0. Därefter var det dags för Olaf Bárðarson att ta över. Tio 
minuter efter 3-0 gjorde han fyran och en bit in på andra halvlek sitt andra och Víkingurs femte. Som 
vi har förvarnat, gjorde Sølvi med hjälp av en straff sitt tredje mål och ett slutresultat på 6-0.

Den andra lördagsmatchen spelades på við Margáir i Streymnes mellan EB/Streymur och B36. 
Hemmalaget tog ledingen i sjunde minuten, men roligare blev det inte. Redan i paus ledde B36 med 
4-1, av vilka två mål gjorts azv Michal Przybylski. I andsra halvlek blev det lugnare och trots att EB/S 
fick Filip Djordjevic direktutvisad i femtionde minuten, lyckades B36 bara göra ytterligare ett mål till  
vinst med 5-1.

På söndagen tog 07 Vestur hemma på á Dungasandi i Sørvágur emot KÍ, som ser ut att bli mästare 
även i år. Laget vann här - som det ser ut utan att anstränga sig - sin tionde match för säsongen.  
Även här bjödes vi på en hat trick. Det var Jóannes Bjartalíð, som gjorde 1-0 efter tio minuter och 2.0 
efter tjugo. Därefter väntade han till åttiotredje minuten för sitt tredje mål, som betydde 5-0 för 
laget. Jóannes fick hjälp av straffar på sitt första och sista mål. Några lagkamrater hjälpte till för att ge 
slutresultatet 6-0. Sista målet gjordes av Uros Stojanov, som vi minns som målspruta i ÍF under 
säsongen 2020.

Matchen mellan Skála och HB, som spelades på undir Mýruhjalla i Skála, blev omgångens 
målfattigaste. HB tog ledningen, men inte förrän efter en timmes spel. Med drygt tio minuter kvar av 
ordinarie tid kvitterade Skála, vilket i varje fall för mig kändes överraskande. 1-1 stod tiden ut och 
lagen fick var sin poäng, vilket troligen gladde Skála mest.

Kvällsmatchen på við Løkin i Runavík mellan NSÍ och AB tycker jag också blev en överraskning, men 
NSÍ verkar å andra sidan inte alls vara i sin vanliga form. Det dröjde även här in på andra halvlek 
innana något mål föll. AB tog ledningen och en kvart senare ökade laget till 2-0 och i ordinarie 
slutminuten kom även 3-0 och matchen var avgjord. Det hjälpte inte att NSÍ reducerade en minut in 
på tilläggstid, för en minut senare fastställde AB slutresultatet till 4-1.
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