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Omgång 11 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

2022-05-21 o 22 Speltid skillnad

1. KÍ Klaksvík 11 32 31

Skála - NSÍ Runavík 1-4 2. Víkingur 11 22 25

B36 Tórshavn - AB Argir 1-2 3. B36 Tórshavn 11 14 19

B68 Toftír - EB/Streymur 0-1 4. HB Tórshavn 11 7 19

HB Tórshavn - 07 Vestur 3-0 5. EB/Streymur 11 -5 17

Víkingur - KÍ Klaksvík 0-0 6. AB Argir 11 -7 13

7. NSÍ Runavík 11 -13 12

8. 07 Vestur 11 -17 9

9. Skála 11 -11 5

10. B68 Toftír 11 -22 5

Lördagsmatchen spelades mellan Skála och NSÍ på undir Mýruhjalla i Skála. Bortalaget - som inte 
imponerat på senare tid - gjorde det nu. NSÍ ledde i paus med 2-0 och ökade i första minuten efter 
paus till 3-0. Visserligen kunde hemmalaget reducera till 3-1, med hjälp av en straff, men mera blev 
det inte. Två minuter före full tid fastställde Hans Marius Davidsen - som också gjorde första NSÍ-
målet - slutresultatet till 4-1.

Matchen på B36 nya hemmaarena Tórsvøllur, som gästades av AB, får vi väl säga bjöd på omgångens 
överraskning. Första halvlek slutade mållös, men fem minuter in på andra halvlek gav ett självmål AB 
ledningen. B36 kvitterade i åttioandra minuten, men sex minuter senare tog AB ledningen igen och 
vann matchen med 2-1. På tilläggstiden fick AB:s Teitur Olsen sitt andra gula kort, men det påverkar 
väl mer nästa match.

På Tofta Leikvøllur möttes B68 och EB/Streymur. Matchens enda mål kom redan i tionde minuten 
och gav EB/Streymur vinsten med 1-0.

HB och 07 Vestur, som spelade 2-2 när de möttes i omgång 8, möttes igen på Gundadalur, men nu 
var det mera HB:s match. Visserligen var det fortfarande 0-0 i paus, men därefter påverkades 
matchen av att 07 Vestur fick Jóannis á Steig utvisad fyra minuter in på andra halvlek. Straffen som 
följde med utvisningen, för en fällning i målchansläge, gav 1-0 och därefter följde två mål till och 
vinst för hemmalaget med 3-0.

Omgångens femte match var så nära en finalmatch som vi hittills kommit. De två topplagen KÍ och 
Víkingur möttes på Víkingurs hemmaarena Sarpugerði i Norðragøta. Spänningen hölls sig genom hela 
matchen, för resultatet blev att KÍ för första gången för säsongen tappade poäng. Resultatet blev 0-0, 
så topplaget i tabellen är fortfarande obesegrade, men enligt referat i Sosialurin hade Víkingurs 
Andreas Lava Olsen två goda målchanser.


