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Omgång 24 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

2022-10-01 o 12 Speltid skillnad

1. KÍ Klaksvík 24 56 68

HB Tórshavn - B68 Toftír 1-2 2. Víkingur 24 40 51

NSÍ Runavík - KÍ Klaksvík 0-3 3. HB Tórshavn 24 25 49

AB Argír - Skála 2-0 4. B36 Tórshavn 24 28 40

EB/Streymur - 07 Vestur 0-3 5. EB/Streymur 24 -14 32

B36 Tórshavn - Víkingur 0-0 6. AB Argir 24 -31 24

7. 07 Vestur 24 -27 23

8. B68 Toftír 24 -19 21

9. NSÍ Runavík 24 -24 21

10. Skála 24 -34 9

Vädret satte käppar i hjulet för omgång 24. AB mot Skála flyttades direkt fram - men inte längre än till 

idag den 3/10 - och en match blåstes av i början av andra halvlek, när det fortfarande stod 0-0. 

EB/Streymur mot 07 Vestur planeras att spelas onsdagen den 12/10.

NSÍ tog hemma på við Løkin i Runavík emot recan klara Färö-mästarna för i år KÍ. Visserligen hade 

hemmalaget mera att spela för, i oroväckande närhet av plats nio i tabellen, men det tycktes inte hjälpa. 

Första halvlek blev mållös. NSÍ:s Matthias Nielsen fick därefter sitt andra gula kort redan i trettionionde 

minuten. En kvart in på andra halvlek tog så KÍ ledningen, och gjorde både tvåan och trean till 

slutresultatet 3-0.

Sista spelade matchen, den mellan HB och B68, som spelades på Tórsvøllur, slutade dels med en smärre 

överraskning och dels med att spetsa till kampen om den oönskade nionde platsen. I mitten av första 

halvlek tog B68 ledningen, men HB kvitterade strax före paus. I andra halvlek föll bara ett mål, och det 

gjordes av gästernas för året nye senegales Boubacar Dabo. I och med B68:s vinst ligger just nu tre lag på 

tjugoen poäng på nionde plats, men AB har inte spelat sin match i den pågående omgången.

Fjärde matchen spelades redan på måndagen. En match på Skansi Arena mellan AB och Skála, som hade 

stort intresse när det gäller niondeplatsen. Segern gick till hemmalaget, med ett mål i varje halvlek och 

alltså 2-0. Tre oerhört viktiga poäng för AB, som var ett av de tre lagen på nionde och som nu tog ett 

hopp uppåt.

Ja, så är omgången färdigspelad. På onsdagen möttes EB/Streymur och 07 Vestur på við Margáir i 

Streymnes. Det visade sig bli en överraskande ojämn match till gästernas fördel. Efter 0-0 i paus, gjorde

07 Vestur tre mål i andra halvlek och vann med 3-0. "Marginalerna var inte på vår sida", sa hemmalagets 

tränare. En som speciellt drabbades var Bogi Reinert-Petersen, som dels fick ett mål bortdömt i första 

halvlek och dels fick ett direkt rött kort i nittiotreje minuten.


