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Omgång 22 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

2022-09-10 och 11 Speltid skillnad

1. KÍ Klaksvík 22 50 62

B68 Toftir - EB/Streymur 1-1 2. Víkingur 22 41 50

AB Argír - B36 Tórshavn 0-5 3. HB Tórshavn 22 25 46

Víkingur - KÍ Klaksvík 1-2 4. B36 Tórshavn 22 23 36

07 Vestur - HB Tórshavn 0-4 5. EB/Streymur 22 -11 31

Skála - NSÍ Runavík 1-1 6. 07 Vestur 22 -30 22

7. NSÍ Runavík 22 -21 20

8. AB Argir 22 -33 20

9. B68 Toftír 22 -17 18

10. Skála 22 -27 9

Med hemmalaget - som är i stort behov av poäng i den spännande kampen om att försöka undvika nionde 

plats i sluttabellen - i en ledning med 1-0 i paus, hade matchen mellan B68 och EB/Streymur på Tofta 

Leikvøllur fått en hyfsad start tyckte hemmafansen. Men bara några minuter in på andra halvlek 

kvitterade gästerna och 1-1 som också blev slutresultat. Vi får så småningom se om den enda poängen 

räcker.

AB Argir, som i förra omgången överraskade med att besegra HB, mötte - också hemma på Skansi Arena 

- det andra och i tabellen sämre havnlaget, men visade inga tecken på en ny överraskning. Med 3-0 i paus 

och 5-0 i slutresultat vann B36 en utklassningsseger. Sista målet gjordes i åttioåttonde minuten - sju 

minuter efter fyran - av Michal Przybylski, som också gjorde det andra målet.

En av omgångens tuffaste matcher spelades på Sarpugerði i Norðragøta mellan de två topplagen i 

tabellen. Första halvlek blev mållös, men bara några minuter in på andra halvlek tog Víkingur ledningen. 

Två minuter senare kvitterade KÍ och i sjuttiosjunde minuten tog gästerna också ledningen  med 2-1, som 

stod tiden ut. Det blev alltså seger för KÍ och en ledning med tolv poäng och bara fem omgångar kvar att 

spela. Det skall mycket till för att tappa den ledningen.

HB mötte på á Dungasandi i Sørvágur 07 Vestur och hade tydligen återhämtat formen. Strax före paus 

tog eller fick gästerna ledningen genom ett självmål. Tio minuter in på andra halvlek tog Pætur Petersen 

över. Inom två minuter gjorde han två mål upp till 3-0. Och så avslutade HB med ett mål till till 4-0.

Skála mötte hemma på undir Mýruhjalla NSÍ, som också är i behov av poäng för att undvika nionde plats. 

Trots detta blev första målet ett självmål i slutet av första halvlek, som gav Skála ledningen och därefter 

dröjde det till tio minuter före lutet av matchen innan kvitteringen kom. En poäng blev det i alla fall och 

nu ligger NSÍ två poäng före nionde plats. Vi får se om det kommer att räcka.


