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Omgång 17 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

2022-08-06 - 2022-09-01 Speltid skillnad

1. KÍ Klaksvík 17 41 47

Víkingur - 07 Vestur 6-1 2. Víkingur 17 37 40

NSÍ Runavík - EB/Streymur 0-1 3. HB Tórshavn 17 14 34

HB Tórshavn - AB Argir 3-0 4. B36 Tórshavn 17 16 26

B68 Toftír - Skála 7-2 5. EB/Streymur 17 -8 24

KÍ Klaksvík - B36 Tórshavn 1-1 6. 07 Vestur 17 -21 18

7. AB Argir 17 -23 17

8. NSÍ Runavík 17 -20 15

Två matcher från sista omgången byter plats 9. B68 Toftír 17 -17 14

med två matcher från omgång 17. Smart! 10. Skála 17 -19 8

Sjuttonde omgången började med en match på lördagen. Det var Víkingur, som hemma på 

Sarpugerði i Norðragøta tog emot 07 Vestur till vad som skulle bli en lättare trepoängare än 

tabelläget utlovade. Med 3-0 i paus och 6-0 i sjuttiotredje minuten dröjde det till tio minuter från 

slutet innan 07V kunde få ett tröstmål till 6-1. Gästerna fick en spelare utvisad i andra halvlek, 

och det gjorde ju inte matchen enklare. Martin Klein gjorde två av Víkingurs mål, men Sølvi 

Vatnhamar gjorde ännu mera nytta - ett eget mål och fyra assist.

På söndagen kom en betydligt målfattigare match, nämligen NSÍ mot EB/Streymur som möttes 

på við Løkin i Runavík. Där vann gästerna med 1-0 och nu börjar det se farligt ut för NSÍ, som 

bara ligger en poäng före näst sista plats.

HB Tórshavn fick grannbesök på Gundadalur, nämligen AB från söderförorten Argír. Enligt 

domarrapporten såg det ut att vara en fridsam match: inga gula kort och HB gjorde mål med 

jämna mellanrum fram till en seger med 3-0. Resultatet stämmer ju, men för övrigt var det säkert 

inte så lugnt.

Tredje söndagsmatchen blev till och med målrikare än lördagsmatchen. Första en kommentar till 

förbundets smarta variant. Eftersom Färöarna fortfarande har två lag kvar i Europaspel skulle 

man behöva flytta fram två matcher på obestämd tid. I stället bytta man plats med två matcher 

från sista omgången och kom inte fram längre än till 1/9! Den andra matchen kunde då spelas 

redan nu.

Det var två i tabellen rätt jämna lag, nämligen nian B68 mot tian Skála, men någon jämn match 

blev det inte. Skála hängde med hyfsat fram till paus (vind?) och siffrorna 3-2, men efter paus 

gjorde hemmalaget fyra mål fram till 7-2. Uros Stojanov gjorde ett av Skálas mål. Mohamed 

Samba - ursprungligen från Gambia - och Hugin Samuelsen gjorde två var av B68:s mål.

Omgångens femte match spelas 1/9, så den återkommer vi till.

Ja, den resterande matchen på við Djúpumýrar i Runavík mellan  KÍ och B36 blev en hård 

match. Den avgjordes först fyra minuter in på tilläggstiden. Efter en mållös första halvlek tog KÍ 

ledningen i femtioåttonde minuten. Men - som vi redan avslöjat - kom avgörandet i nittiofjärde 

minuten. B36 kvitterade och lagen fick var sin poäng. KÍ:s andra match som "bara" gav oavgjort.


