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Omgång 21 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

2022-09-04 skillnad

1. KÍ Klaksvík 21 49 59

Skála - KÍ Klaksvík 0-1 2. Víkingur 21 42 50

07 Vestur - Víkingur 1-1 3. HB Tórshavn 21 21 43

AB Argír - HB Tórshavn 2-1 4. B36 Tórshavn 21 18 33

EB/Streymur - NSÍ Runavík 1-0 5. EB/Streymur 21 -11 30

B36 Tórshavn - B68 Toftír 3-1 6. 07 Vestur 21 -26 22

7. AB Argir 21 -28 20

8. NSÍ Runavík 21 -21 19

9. B68 Toftír 21 -17 17

10. Skála 21 -27 8

De två lag som före den här omgången låg på nionde plats med samma poäng, fick möte var sitt havnlag. 

NSÍ på platsen ovanför fick något mänskligare motstånd. Men hur gick det?

Jo, B68 - som spelade på Gundadalur - förlorade klart. B36 ledde med 3-0 i paus, med de två senaste 

målen gjorda av för säsongen nya dansken i laget Rasmus Nissen. B68 reducerade i andra halvlek - med 

hjälp av medvind får man förmoda - till 3-1.

För AB mot HB hemma på Skansi Arena i Argír gick det bättre. Efter en halvtimmes spel tog AB 

ledningen, men tio minuter senare kvitterade HB. Så avgjordes matchen - genom ett självmål - i mitten av 

andra halvlek. Och det blev AB som vann med 2-1 och avancerade till sjunde plats i tabellen.

För NSÍ, som mötte EB/Streymur på við Margáir i Streymnes, gick det inte heller så bra - vilket förklarar 

att AB steg två platser i tabellen. Matchens enda mål kom i mitten av andra halvlek och gav EB/Streymur 

segern med 1-0.

I matchen på á Dungasandi i Sørvágur mellan 07 Vestur och Víkingur överraskade hemmalaget med att 

ta ledningen. Via en straff, fem minuter före paus. Víkingur kvitterade - Finnur Justinussen i sjuttiosjätte 

minuten - men längre kom man inte. Slutresultatet blev 1-1 och lagen fick var sin poäng.

Omgångens sista match hade hastigt och lustigt senarelagts två timmar från den annars gemensamma 

starttiden. Det såg ut att vara en lätt match för årets starka KÍ att på bortaplan undir Mýruhjalla möta

bottenlaget Skála, men slutresultatet tyder inte på det. Matchens enda mål kom på straff i slutminuten av 

första halvlek. Visserligen var det KÍ som gjorde målet, men vinsten blev alltså så knapp som 1-0.


