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Omgång 16 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

2022-07-27 till 31 Speltid skillnad

1. KÍ Klaksvík 16 41 46

AB Argír - EB/Streymur 1-1 2. Víkingur 16 32 37

HB Tórshavn - Víkingur 2-1 3. HB Tórshavn 16 11 31

NSÍ Runavík - 07 Vestur 0-1 4. B36 Tórshavn 16 16 25

KÍ Klaksvík - B68 Toftír 2-0 5. EB/Streymur 16 -9 21

B36 Tórshavn - Skála 5-1 6. 07 Vestur 16 -16 18

7. AB Argir 16 -20 17

8. NSÍ Runavík 16 -19 15

9. B68 Toftír 16 -22 11

10. Skála 16 -14 8

Sextonde omgången började - efter ett långt uppehåll på grund av Europa-spel - med två matcher på 

onsdagskvällen. AB tog hemma på Skansi Arena i Argir emot EB/Styreymur. Där kom första målet i 

åttiosjätte minuten! 1-0 till hemmalaget. Trots att det inte var mycket tid kvar, lyckades EB/Streymur 

kvittera. I tredje tilläggsminuten och resultatet 1-1.

Andra matchen spelades på við Løkin i Runavík mellan NSÍ och 07 Vestur. Här kom första målet något 

tidigare. I sjuttioandra minuten, men blev trots detta det enda målet, som gjordes av gästerna, som alltså 

vann matchen med 1-0.

Match tre spelades på söndagen mellan KÍ och B68 på við Djúpumýrar i Klaksvík. Det beredde inga 

problem för ledarlaget KÍ att ta tre poäng, speciellt som laget tilldömdes en straff och tog ledningen redan 

i sjunde minuten. I mitten av andra halvlek ökade man till och fastställde slutresultatet till 2-0.

Match fyra - mellan HB och Víkingur - var framflyttad till tisdagen och spelades på Gundadalur. Där tog 

gästerna ledningen redan i andra minuten och behöll den fram till slutet av matchen, men då kom Pætur 

Petersen in i bilden. I sjuttioåttonde minuten kvitterade han och in på tilläggstiden gjorde han 2-1 till HB, 

som alltså tog tre poäng.

Omgångens sista match - mellan B36 och Skála - är framflyttade till 12 augusti. Skälet är att B36 

fortfarande är kvar i Europa-spelet. Vi återkommer alltså till den.

På fredagskvällen spelades hängmatchen från sextonde omgången mellan B36 och Skála på Gundadalur 

och blev en klar trepoängare för hemmalaget. Matchen avgjordes i tjugoåttonde minuten, när B36 fick en 

straff och Skála en spelare direktutvisad. Magnus Jacobsen slog in straffen till ställningen 3-0. Magnus 

hade dessutom gjort ett av de tidigare två målen. Några minuter senare gjorde Michal Przybylski, som 

gjort det andra av de två tidigare målen 4-0. I andra halvlek ökade B36 till 5-0 innan Skála i slutminuterna 

fick en straff och kunde reducera till 5-1 (staffsparksskytt Uros Stojanov), men i samband med den 

staffen fick inte B36 utan Skála en spelare till utvisad - efter ett andra gult kort.


