
Betri 2022

Omgång 27 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

2022-10-16 skillnad

1. KÍ Klaksvík 27 71 77

KÍ Klaksvík - Skála 8-0 2. Víkingur 27 45 58

B68 Toftír - B36 Tórshavn 1-0 3. HB Tórshavn 27 29 55

Víkingur - EB/Streymur 4-0 4. B36 Tórshavn 27 19 38

07 Vestur - AB Argír 1-1 5. EB/Streymur 27 -23 35

HB Tórshavn - NSÍ Runavík 3-1 6. B68 Toftír 27 -13 30

7. 07 Vestur 27 -27 29

8. AB Argir 27 -30 29

9. NSÍ Runavík 27 -28 21

10. Skála 27 -43 10

KÍ Klaksvík dominerade säsongen och blev Färömästare med den högsta poängsiffran någonsin. Det 

gläder mig speciellt, att KÍ lika överlägset vann också årets inteckning i Fair Play Prize! Det visar att det 

går att ta poäng även med begränsning av det löjliga fuskandet, som tyvärr utmärker världsfotbollen idag. 

Ja, ni vet: tröjdragningar, knuffar i ryggen, armbågar i nacken med mera, som domarna - medvetet eller 

av slarv - alltför ofta missar att döma för. Tack alltså KÍ!!!

I och med att detta var KÍ:s fjärde vinst av Fair Play Prize, så får de behålla priset för gott!

Mitt förslag är till exempel att införa rött kort för tröjdragning. Då skulle det direkt försvinna. Men FIFA 

och UEFA har väl för mycket pengar att räkna och hinner inte hålla ett öga på reglerna. Har ni förresten 

sett något oskyldigare än en fotbollsspelare, som begått ett klart regelbrott?

KÍ hade inga större problem att på matchen hemma på við Djúpumýrar i Klaksvík ta sina tre poäng från 

Skála, och därmed höja poängrekordet för en seger i högsta divisionen rejält. HB hade gamla rekordet på 

73 poäng från 2018 och det överträffade KÍ redan i näst sista omgången. Efter ledning med 4-0 i paus, 

vann KÍ matchen mot Skála med 8-0. Páll Klettskarð gjorde alla fyra målen i första halvlek och dessutom 

det sista åttonde målet. Fem mål av en spelare i en match! Inte dåligt.

Matchen på Tofta Leikvøllur mellan B68 och B36 hade inget större intresse för något av lagen. Det är 

kanske förklaringen till att hemmalaget kunde vinna matchen med 1-0.

Ännu en relativt ointressant match spelades på Sarpugerði i Norðragøta mellan Víkingur (som möjligen 

ville visa att lagets placering som tvåa i tabellen var OK) och EB/Streymur. Víkingur hade tagit ledningen 

med 1-0 till paus men tio minuter in på andra halvlek fick EB/Streymurs Dánjal Godtfred sitt andra gula 

kort och därefter rasade det iväg. Andra och tredje målen kom med en minut emellan och några minuter 

senare fastställde Sølvi Vatnhamar, som också gjorde målet i första halvlek, slutresultatet till 4-0.

HB Tórshavn, som redan säkrat sitt Europa-spel, och NSÍ Runavík, som redan var klara för division 1 

nästa säsong, låter inte heller som någon spännande match. De möttes på Gundadalur och HB tog 

ledningen efter en kvart. Med hjälp av en straff kvitterade NSÍ i fyrtiofemte minuten och skapade lite 

spänning. Det dröjde till mitten av andra halvlek innan HB - också med hjälp av en straff - kunde ta 

ledningen och fyra minuter senare slog hemmalaget till och vann matchen med 3-1.


