
Betri 2022

Omgång 26 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

2022-10-16 Speltid skillnad

1. KÍ Klaksvík 26 63 74

AB Argír - Víkingur 0-0 2. Víkingur 26 41 55

EB/Streymur - KÍ Klaksvík 0-6 3. HB Tórshavn 26 27 52

B36 Tórshavn - HB Tórshavn 0-3 4. B36 Tórshavn 26 20 38

NSÍ Runavík - B68 Toftír 2-3 5. EB/Streymur 26 -19 35

Skála - 07 Vestur 3-3 6. 07 Vestur 26 -27 28

7. AB Argir 26 -30 28

8. B68 Toftír 26 -14 27

9. NSÍ Runavík 26 -26 21

10. Skála 26 -35 10

Nu är det alltså klart - dels sedan tidigare att KÍ är mästare 2022 och dels i och med den här omgången att 

NSÍ följer Skála ner till ettan inför säsongen 2023.

På Skansi Arena i Argír möttes AB och Víkingur. AB befann sig i det spännande läget runt plats nio 

medan Víkingur låg på en för omgången säker andraplats och är därmed alltså säker på Europa-spel 2023. 

Det kan väl vara en förklaring till att matchen slutade 0-0 och AB fick sin enda poäng med på årets tre 

möten mot Víkingur, som alltså skrapade ihop totalt sju poäng.

Omgångens stormatch - tillbaka på Gundadalur igen - mellan havn-lagen B36 och HB blev en klar seger 

hör HB. Efter 1-0 till HB i paus blev det 2-0 bara några minuter in på andra halvlek och matchen var nog 

redan avgjord. Det blev ju inte lättare för B36, när Magnus Jacobsen en kvart in på andra halvlek fick ett 

andra gult kort. HB vann matchen med 3-0.

Omgångens viktigaste match spelades på við Løkin i Runavík mellan lagen på åttonde och nionde plats i 

tabellen - alltså B68 och NSÍ. Det var NSÍ:s sista chans att hålla sig kvar i högsta divisionen, men det 

krävdes en seger på minst 5-0. Efter en halvtimmes spel tog också hemmalaget ledningen, men glädjen 

blev inte lång. I paus hade B68 vänt på siffrorna och ledde med 2-1 och NSÍ kunde redan säga adjö till 

Betri för den här gången. Fyra minuter in på andra halvlek ökade B68 till 3-1 och därefter hjälpte det inte 

att Klæmint Olsen i nittioandra minuten reducerade till 3-2. Det blir Ettan för NSÍ nästa säsong.

KÍ är inte roliga att möta i år! Nu spelade laget mot EB/Streymur på við Margáir och det blev inte bättre 

av att hemmalaget gjorde ett självmål i trettonde(!) minuten. KÍ ledde med 4-0 - av vilka två gjorts av 

Jóannes Bjartalíð - i paus och ökade till 6-0 i andra halvlek. En seger för KÍ mot Skála i sista omgången -

vilket väl inte förefaller omöjligt - betyder att laget passerar HB:s poängrekord från 2018.

Att Skála i sin omöjliga position som sist i tabellen skulle ta poäng av 07 Vestur - som före spelet inte 

kunde känna sig helt klara från nionde plats, i matchen på Skálas hemmaarena undir Mýruhjalla - verkade 

i förväg svårt att tro. Men då räknade vi inte med att Skála numera har Uros Stojanov i laget. Gästerna tog 

mycket riktigt ledningen i trettonde minuten, men strax för paus kvitterade Uros. En minut senare tog 07 

Vestur ledningen igen och tio minuter efter paus kvitterade Uros igen! Tre minuter senare tog till och med 

Skála ledningen med hjälp av en straff. En kvart senare fastställde 07 Vestur slutresultatet till 3-3, men en 

poäng blev det i varje fall för Skála och Uros Stojanov.


