
Betri 2022

Omgång 14 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

2022-06-24 - 26 skillnad

1. KÍ Klaksvík 13 37 40

EB/Streymur - Skála 1-0 2. Víkingur 14 32 34

NSÍ Runavík - Víkingur 1-3 3. HB Tórshavn 14 9 25

HB Tórshavn - KÍ Klaksvík 1-2 4. B36 Tórshavn 14 13 22

07 Vestur - B36 Tórshavn 0-1 5. EB/Streymur 14 -8 20

AB Argír - B68 Toftír 0-3 6. AB Argir 14 -15 16

7. NSÍ Runavík 14 -16 15

8. 07 Vestur 14 -18 12

9. B68 Toftír 14 -19 11

10. Skála 14 -15 5

EB/Streymur mötte Skála hemma på við Margáir i Streymnes (som verkar vara EB/S fasta arena för i år -
laget har ju annars en nybyggd arena inne i Eiði också) och tog redan i femte minuten ledningen. Något 
målkalas blev det inte, men hemmalaget vann med 1-0 och tog sig - i alla fall tillfälligt - upp på 
Europaspelsplats. För Skála ser det mörkare ut.

En annan fredagsmatch - som från början var tänkt att spelas på söndagen - spelades mellan AB och 
B68. Vi brukar ju kalla AB för Färöarnas Bajen, eftersom Argír är en söderförort till Tórshavn, och nu 
spelades matchen till och med på Gundadalur. Om det var AB:s ovanliga hemarena eller B68:s nyvunna 
form som avgjorde, men gästerna vann en klar seger. Visserligen 0-0 i paus, men hela 3-0 i slutresultat. 
Andra målet gjordes av Sebastian Nielsen på straff och han blev så glad av den att han fyra minuter 
senare gjorde även det tredje.

Omgångens stormatch mellan HB och KÍ spelades på lördagen - och här slog man på stort och spelade 
på nationalarenan Tórsvøllur. Matchen samlade en publik på cirka tusen personer och i Sverige skulle 
det krävas över 200 000 för att komma upp i en motsvarande andel och det har vi ju ingen arena som 
klarar. KÍ ville inte vara sämre än B68 i förra matchen, och Árni Frederiksberg gjorde 1-0 till och med 
minuten före paus och utan hjälp av straff. Tio minuter efter paus kom 2-0 också åstadkommit av Árni 
och därefter hann HB (också med ovan hemmaarena) bara reducera till 2-1.

Den andra lördagsmatchen spelades på við Løkin i Runavík mellan NSÍ och Víkingur. Gästernas första mål 
gjordes av Sølvi Vatnhamar - som jag såg göra mål på Israel i den perfekt genomförda TV-sändningen av 
Nations League som fanns att tillgå - i adertonde minuten. Tjugo minuter senare ökade broder (tror jag) 
Gunnar Vatnhamar till 2-0 och därefter, fem minuter från slutet, var det Sølvis tur igen för 3-0. I 
slutminuten knappade NSÍ in till 3-1.

På söndagen i den - i varje fall för oss - mäktiga Midsommarhelgen återstod en match. Det var 07 Vestur 
och B36, som möttes på á Dungasandi i Sørvágur. Det dröjde till sextioförsta minuten innan matchens 
enda mål föll. B36 gjorde det och vann matchen med 1-0. Segern kändes nog bra för B36, som tidigare 
förlorat fyra matcher i rad (se diagrammet).


