Bliv klogere på VM 2022
Når den største sportsbegivenhed i form af VM sparkes i gang i Qatar, bliver det en
usædvanlig en af slagsen. Det er første gang VM holdes i den olierige miniputstat,
hvis sommermåneder er så varme, at slutrunden måtte udskydes med et halvt år.
Vejret er ikke det eneste, der har skabt opsigt.

Af Wassim Rechka
Da det i 2010 kom frem, at Qatar fik tildelt VM-værtskabet, var det til de flestes overraskelse. Ikke
mindst amerikanernes, da USA ellers var bookmakernes favorit til at holde slutrunden. Senere hen
har USA, i fællesskab med nabolandene Canada og Mexico fået tildelt værtskabet for VM i 2026.
Med VM-værtskabet i hænderne på Qatar, affødte det flere spørgsmål. Hvordan kunne VMværtskabet gå til et land, der aldrig har deltaget ved VM før? Har Qatar, med sin lille størrelse
taget i betragtning, kapaciteten til at huse 31 andre deltagende nationer, samt flere tusinder fans?
Og kan Qatar nå at bygge stadions til VM-slutrunden?
Sidstnævnte var ikke det store problem for golfstaten, der med hjælp af indiske, bengalske og
nepalesiske gæstearbejdere fik bygget de 8 stadions, der nu står klar. Selvom alle 8 stadions
opfylder kriteriet om at huse minimum 40.000 tilskuere, har etikken ved stadionbebyggelsen skabt

heftig debat, efter det kom frem at cirka 7.000 migrantarbejdere har mistet livet, som følge af de
kummerlige forhold, de har levet under. Det har ført til debat om hvorvidt VM-slutrunden skulle
boykottes herhjemme. Også i andre vestlige lande, heriblandt Tyskland og Norge, valgte man at
vise sit standpunkt i forhold til VM-slutrunden i Qatar. Norge valgte til en VM-kvalifikationskamp
mod Gibraltar i marts 2021 at troppe op med T-shirts med teksten ”Human rights, on and off the
pitch”. Nu et år senere, her i 2022, har det ønskede boykot aldrig været en realitet.
Til at begynde med, skulle slutrunden være afviklet tilbage i juni og juli, men når landets
gennemsnitstemperatur ligger på 42 grader, har FIFA valgt at rykke slutrunden med et halvt år, så
VM nu spilles i november og december. Der er gennemsnitstemperaturen ”kun” mellem 25 og 30
grader. Nu er der under en måned tilbage til VM sparkes i gang, og hvis du godt kunne tænke dig
at vide mere omkring de 32 deltagende lande, og deres chancer ved denne VM, er det værd at
læse med her.

Gruppe A

Qatar
Værtsnationen Qatar, også kaldet de brune, er de eneste debutanter ved denne her VM-slutrunde.
Nok er det første gang, de deltager ved VM, men det er tydeligt, at de går op i det. Siden juni har
det qatarske landshold været samlet, og trænet intensivt. Derudover har de spillet flere
venskabskampe mod landshold og klubber, eksempelvis Lazio, der endte 0-0 i slut juli.
Den qatarske liga har været suspenderet siden juni, da landsholdet har været samlet, og det giver

relativt god mening, når hele truppen består af spillere, der spiller i den hjemlige liga.
På trods af at de vandt Asian Cup i 2019, har jeg svært ved at se dem komme videre fra gruppen.

Holland
De Oranje chokerede verdenen, da de ikke kvalificerede sig til VM i 2018. Især når man har med i
betragtning, af de kom på en tredjeplads i 2014, og var finalister i 2010. Nu er de tilbage igen, og
denne gang er holdet i rimelig god form. Der har ikke været en eneste nederlag i 2022, og med
denne gruppe taget i betragtning, burde der heller ikke komme flere umiddelbart. Med deres 11.
VM-deltagelse, har jeg rimelig høje forventninger til dette landshold, under ledelse af træner Louis
Van Gaal, der også var træner for holdet ved VM i 2014. Med spillere som Depay, De Jong, De Ligt
og Van Dijk, ser jeg Holland avancere nemt fra denne gruppe.

Ecuador
Efter VM-kvalifikationen var afsluttet i CONMEBOL (Sydamerika) havde det chilenske
fodboldforbund indsendt en klage til FIFA, hvor de havde beskyldt ecuadorianerne for at have
brugt en ikke-ecuadoriansk spiller. De hævdede at han var colombianer, og krævede derfor
Ecuador diskvalificeret. Et krav, der senere hen ikke skulle vise sig at være imødekommet af FIFA.
Ecuador er, sammen med Venezuela, de to eneste lande, der aldrig har vundet en Copa America
slutrunde før. Ligesom Holland, var Ecuador med ved VM i 2014, men udeblev i 2018. Nu er de
med igen for fjerde gang i deres historie, og med Enner Valencia som kaptajn, bliver det
spændende at se, om de kan avancere sig fra denne gruppe, ligesom de gjorde til VM i 2006.

Senegal
Jeg ved ikke helt hvor jeg skal starte fra. Løverne fra Teranga må sande, at 2022 har været et
fantastisk år for dem. Det har været året, hvor de endelig vandt African Cup of Nations, da de slog
Egypten i finalen. Derudover slog de Egypten igen ved de to playoffkampe, hvorefter de sikrede sig
VM-billetten til Qatar. Med en FIFA-rangering på 18, som er deres højeste nogensinde, er det et
senegalesisk hold, der ankommer til Qatar med selvtillid. Anført af Koulibaly, samt en masse andre
senegalesiske spillere, der spiller for klubber, såsom Bayern München, Chelsea og PSG, ser jeg

bestemt holdet markere sig ved denne slutrunde. Hvem ved, måske kan de gentage successen fra
2002, da de dengang nåede til kvartfinalen.
Hold jeg ser videre fra gruppen: Holland og Senegal

Gruppe B

Wales
Dragerne fra Wales er tilbage igen, efter en laaang pause. Ja vi skal helt tilbage til 1958 for at finde
Wales med i en VM-slutrunde. Af den grund er det ikke en overraskelse, at der var gadefester
rundtomkring i Cardiff og resten landet. Landsholdet har, med VM-kvalifikationen in mente, ikke
haft meget at juble over. Kun 2 sejre er det blevet til i dette år, mens landsholdet har været
igennem 2 uafgjorte og 5 nederlag. Jeg har derfor ikke meget tiltro til Gareth Bale og company.
Men husker man EM i 2016, overraskede de alt og alle, da de nåede hele vejen til semifinalen. Vil
derfor ikke helt afskrive muligheden for endnu et walisisk eventyr.

England
”Football’s coming home” er efterhånden ”løgnen”, alle englændere råber syngende, når EM eller
VM nærmer sig eller afvikles. Når det så er sagt, har England et hold, der består af en masse
talentfulde spillere. Spillere, der fik holdet til EM-finalen sidste år. Endvidere kom holdet til
semifinalen ved VM i 2018. Dermed sagt er der sket meget, siden de skuffede fælt til VM i 2014,
hvor de røg ud i gruppespillet. Ligesom waliserne, har 2022 indtil videre været året, hvor det kun

er blevet til 2 sejre. 3 nederlag er det blevet til, hvor to af dem har været mod Ungarn.
Jeg ser England ryge videre fra gruppespillet, men om de er i stand til at bringe fodbolden hjem, ja
der tvivler jeg så lidt.

USA
Ligesom hollænderne, var USA ikke med til VM i 2018. Og ligesom hollænderne, er USA med
tilbage. Denne gang er det et relativt ungt hold, vi ser med til VM-slutrunden. Kun 4 af spillerne er
30 eller over. De fleste er 25 eller derunder. Holdet har vist sig at være i relativt fin form, med 5
sejre og 3 nederlag. Nok er stjernespillere som Clint Dempsey og Landon Donovan ikke til at finde
på landsholdet længere, men helt problematisk bliver det ikke for træneren Gregg Berhalter, når
han i truppen har spillere såsom Weston McKennie, Christian Pulisic, Sergiño Dest og Timothy
Weah. Til jer, der holder med SønderjyskE, tilgiv mig for ikke at have nævnt Haji Wright. Hvis ”The
American Dream” i dette tilfælde er at spille sig videre fra gruppen, tror jeg helt bestemt den ikke
er umulig.

Iran
Når Vejle-spilleren Saeid Ezatolahi, drager afsted til Qatar med landsholdet, vil det være deres
sjette gang de deltager til en VM-slutrunde. Aldrig er det sket før at holdet har spillet sig videre, og
ud af 18 kampe, Iran har spillet ved VM, er det kun blevet til to sejre, mod USA i 1998 og Marokko i
2018. Trods historien, vil jeg ikke afskrive dem fra at overraske. Holdet har vist sig at være i fin
form, særligt de sidste to kampe, hvor det blev til en 1-0 sejr over Uruguay, og uafgjort mod
Senegal med stillingen 1-1. Jeg ved ikke om hvorvidt de vestlige sanktioner, der er pålagt
præstestyret i Iran, har de samme konsekvenser for landsholdet, som de havde ved VM i 2018,
hvor det kom frem, at de iranske landsholdsspillere som de eneste måtte hive pungen ud for at få
fat i støvler. Det ville dog ikke undre mig hvis Team Melli (landsholdet på farsi) efter sjette forsøg
lykkedes med at avancere sig fra gruppespillet.
Hold jeg ser videre fra gruppen: England og USA

Gruppe C

Argentina
I Argentina har Lionel Messi længe været kritiseret for ikke at have vundet noget med det
argentinske landshold. Nogle mente, at det var decideret respektløst at sætte Messi side om side
med Diego Maradona, især når han har vundet VM med landet to gange (1978 og 1986).
Derfor havde Messi og company meget at juble over sidste år, da det endelig lykkedes ham at
vinde et internationalt trofæ, nemlig Copa America 2021. Siden da er det kun gået op ad bakke for
holdet, der i skrivende stund har været ubesejret i 35 kampe. Derfor er det ikke helt uforståeligt,
at Argentina ses som favoritter til at løfte VM-trofæet endnu en gang. Med en FIFA-rangering på 3,
og et hold med ret så mange dygtige individualister, er det også nu eller aldrig for Messi at vinde
VM, når nu han spiller sin sidste af slagsen.

Polen
Med krigen i Ukraine, besluttede man at diskvalificere det russiske landshold. Derefter krævede
det blot en sejr på hjemmebane over svenskerne. Et krav, polakkerne fik imødekommet med en 20 sejr. Nu er de med for anden gang i træk, og denne gang er det vigtigt for dem ikke at påtage sig
favoritværdigheden til at spille sig videre fra gruppespillet. Husker man blot tilbage på VM i 2018,
var polakkerne storfavoritter til at spille sig videre fra gruppespillet, eftersom de andre lande i
gruppen var Colombia, Japan og Senegal. Sidstnævnte chokerede med en 2-1 sejr over Robert

Lewandowski og company, og efter de tre kampe blev spillet færdige, måtte polakkerne rejse
tidligt hjem som sidst i gruppen. Jeg tror ikke de ender sidst denne her gang, men jeg tror ligeledes
heller ikke de spiller sig videre fra gruppen. En tredjeplads ved VM, som de opnåede i 1974 og
1982, er ikke en bedrift, jeg ser holdet opnå i denne omgang.

Mexico
Da det mexicanske u-20 landshold valgte at bruge 4 spillere, der alle var over 20 år, ved en U-20
turnering i 1988, havde det derfor den konsekvens, at Mexico blev diskvalificeret fra VM i 1990. De
kom tilbage igen i 1994, og har deltaget ved hver VM-slutrunde siden. Ligeledes har det
mexicanske landshold siden 1994 spillet sig videre fra gruppen, for så at ryge ud i
ottendedelsfinalen. Mexicanske sportsjournalister har kaldt fænomenet for en decideret
forbandelse, og de kan ikke forklare, hvad der ligger til grund for udgangen i ottendedelsfinalen.
De eneste gange, det mexicanske landshold formåede at nå til kvartfinalen, var i 1970 og 1986, da
Mexico begge gange var VM-værter. Det bliver spændende, om mexicanerne kan bryde
forbandelsen denne gang, eller om de først må vente 4 år endnu, når de sammen med USA og
Canada skal være VM-værter igen.

Saudi-Arabien
Da det saudiarabiske landshold spillede åbningskampen mod Rusland ved VM i 2018, var der højst
sandsynlig nogle, der undrede sig over hvordan landet overhovedet kvalificerede sig til slutrunden,
efter de tabte 5-0. Nu er de med igen, og denne gang er det en sværere pulje, de er havnet i.
Da de debuterede ved VM i 1994, imponerede de verdenen ved at slå Belgien og Marokko, og i
fælleskab med Holland og Belgien spillede de sig videre til ottendedelsfinalen.
Saudiaraberne imponerede ligeledes i 2002, da de tabte 8-0 til Tyskland, og når nu de er i gruppe
med Argentina, ville det derfor ikke undre mig, hvis de tabte lige så stort igen. Det ville undre mig
mere, hvis de spillede sig videre til ottendedelsfinalen.
Hold jeg ser videre fra gruppen: Argentina og Mexico

Gruppe D

Frankrig
Ah Les Bleus. De forsvarende verdensmestre. Ja du kender vel godt til VM-vinder forbandelsen. Er
det mon i år, franskmændene knækker den? For må være ærlig og sande, at jeg har svært ved at
se Australien eller Tunesien være en trussel. Når det så er sagt, siger jeg ikke at det er umuligt at
franskmændene skuffer, for vi så det allerede ved Nations League, hvor de med nød og næppe
undslap nedrykning til Liga B. Jeg tænker ikke, at det bliver et problem for franskmændene at spille
sig videre fra gruppespillet. Til gengæld tvivler jeg på at de kan gentage successen i 2018.

Australien
Det bliver sjette gang i historien, vi ser det australske fodboldlandshold deltage ved en VMslutrunde. Deres første gang var tilbage i 1974, og der skulle gå 32 år, før Australien sikrede sig
billetten til VM i 2006. Samme år valgte australierne at skifte konføderation fra OFC (Oceanien) til
AFC (Asien), hvilket medførte kritik, da modstandere af skiftet mente, at det ville gøre det sværere
for det australske landshold at kvalificere sig til VM-slutrunder, da AFC har flere medlemslande
end OFC. Det modsatte har dog vist sig være realiteten, da det australske landshold fra 2006 har
været med til alle VM-slutrunder siden der, og i asiatisk fodbold har de også nydt rimelig meget
succes, da de siden deres første deltagelse ved Asian Cup i 2007 har nået to kvartfinaler, en

finaleplads samt et vundet mesterskab på hjemmebane i 2015. Trods deres massive udvikling på
ganske kort tid, ser jeg stadig Socceroos som underdogs, og har svært ved at se dem levere ved
denne VM-slutrunde.

Danmark
Vi husker alle hvor vi var, da Christian Eriksen i slutningen af første halvleg mod Finland fik et
hjertestop. Tiden stod stille, og pludseligt var fodbold ikke så vigtigt alligevel. Gudskelov
overlevede Christian, men Danmark fik ikke den bedst tænkelige start på EM 2020 med
nederlagene til Finland og Belgien. Den sidste gruppekamp mod Rusland var derfor knald eller fald
for herrelandsholdet, der med en sejr over russerne, samt en belgisk sejr over finnerne, kunne se
sig selv videre. Begge scenarier fandt sted, og Danmark havde et EM-eventyr, der fik dem hele
vejen til semifinalen. Siden da er Christian Eriksen vendt tilbage til landsholdet, et hold, der for
alvor kan nå langt her til VM. Med titlen ”Dark horses”, ser jeg Danmark komme videre fra
gruppespillet, endda som 1’er.

Tunesien
Da tuneserne debuterede ved VM i 1978, overraskede de alt og alle, da de ved deres første kamp
slog Mexico 3-1. 40 år skulle der gå, før Tunesien i 2018 vandt deres anden VM-kamp med 2-1
over Panama. Ørnene fra Karthago har aldrig spillet sig videre fra gruppespillet. Det bliver derfor
spændende at se om OB’s Issam Jebali og Brøndby’s Anis Ben Slimane kan lave om på det, når
tuneserne spiller med i VM for sjette gang. Personligt har jeg det svært ved at se dem overraske,
men tiden må vise, om de gør eller ej.
Hold jeg ser videre fra gruppen: Danmark og Frankrig

Gruppe E

Spanien
I løbet af 2022 har det spanske landhold kun lidt et nederlag, da de på hjemmebane tabte 2-1 til
Schweiz. Skruer vi tiden tilbage til VM i 2010, tabte det spanske landshold også til schweizerne
med 1-0, før de gik hele vejen og vandt mesterskaberne i Sydafrika. Betyder det nye nederlag til
Schweiz, at spanierne kan gøre det igen i Qatar? Jeg ser det spanske landshold avancere sig videre
til ottendedelsfinalen, men om La Roja ligefrem kan gentage successen fra 2010, ja der tvivler jeg.

Costa Rica
Ved VM i 2014, havnede Costa Rica i dødens gruppe, da de havnede i samme pulje med Uruguay,
Italien og England. Costaricanerne var på forhånd dømt ude, men overraskede alt og alle, da de
slog uruguayanerne 3-1, samt italienerne 1-0. Med en 0-0 uafgjort mod englænderne kunne Costa
Rica vinde gruppen og spille sig videre, hvor de nåede hele vejen til kvartfinalen, før hollænderne
satte en stopper for deres VM-eventyr. Med et nyt hold, hvor majoriteten spiller hjemme i den
costaricanske liga, tør jeg godt dømme dem ude af gruppespillet denne her gang. Tiden må dog
vise, om Keylor Navas og company er i stand til at gentage successen fra 2014 denne her gang.

Tyskland
Forholder man sig til 2022, har det ikke været det bedste år for tyskerne. Die Mannschaft var det
første hold udover Qatar til at kvalificere sig til VM i 2022, og siden kvalifikationen til slutrunden

sluttede i november 2021, har det virket som om at tyskerne har taget tingene forholdsvis let. Kun
to sejre er det blevet til for det tyske landshold, med 2-0 over Israel og 5-2 over Italien. Derudover
har Tyskland haft 5 uafgjorte kampe, samt et enkelt 1-0 nederlag til Ungarn. Det ændrer nok ikke
favoritværdigheden til tyskerne, der i min optik ryger videre fra denne gruppe. Hvor langt de når
ved denne slutrunde, bliver spændende at se.

Japan
Det japanske landshold, også kaldet de samurai blå, kvalificerede sig til VM for første gang i 1998.
Siden da har de været fast deltager til VM, da de har kvalificeret sig til alle slutrunder siden 1998.
Det har pudsigt nok været en uskreven regel, at ved hver anden slutrunde spillede japanerne sig
videre fra gruppespillet. De nåede ottendedelsfinalen, da de i fællesskab med Sydkorea var værter
i 2002, ved VM i 2010, og ved VM i 2018. Ved sidstnævnte VM-slutrunde, var japanerne ved at
levere sensationen, da de var foran 2-0 mod Belgien. Med 20 minutter tilbage af kampen
formåede belgierne at gennemføre comebacket, da de scorede 3 mål og knuste japanernes VMdrømme. Skal man forholde sig til den uskrevne regel om videre avancement til ottendedelsfinalen
ved hver anden slutrunde, ja så er Japan formentlig ude efter gruppespillet.
Hold jeg ser videre fra gruppen: Tyskland og Spanien.

Gruppe F

Marokko
I 1986, da Marokko deltog ved VM for anden gang i deres historie, leverede de sensationen, da de
blev det første afrikanske og arabiske hold, der spillede sig videre fra gruppespillet. Med to

uafgjorte mod Polen og England, og en 3-1 sejr over Portugal, formåede Marokko at vinde
gruppen og nå videre til ottendedelsfinalen, før vesttyskerne slog dem ud med 1-0. Nu er
marokkanerne med for sjette gang, og ottendedelsfinalen har de ikke spillet sig videre til siden
1986. Kan PSG-spilleren Achraf Hakimi og company lave om på det og få Atlas løverne videre fra
gruppen ved denne her VM-slutrunde?

Belgien
Med den kvalitet, Belgien har nydt godt af de sidste 9-10 år, er det mig en kæmpe gåde at de
hverken har formået at vinde VM eller EM endnu. Ved VM i 2018, nåede de til semifinalen, og med
en sejr ved bronzefinalen, endte de røde djævle på en tredjeplads. En bedrift, der fik belgierne helt
oppe på førstepladsen på FIFA’s rangliste fra september 2018. Førstepladsen forblev de på helt
frem til marts 2022. Trods deres 13 deltagelser ved VM, er det aldrig blevet til en belgisk triumf, og
med de stjernespillere, de råder over nu, kan det godt virke som nu eller aldrig for dem.
Videreavancement til ottendedelsfinalen burde dog være piece of cake for dem.

Kroatien
Jugoslavien gik i opløsning tilbage i 1992. Året før i 1991, kom der en ny stat til verdenen, da
Kroatien og Slovenien erklærede sin uafhængighed fra Jugoslavien. Nogle år senere i 1998, mens
krigen i Jugoslavien udfoldede sig, deltog kroaterne ved deres første VM-slutrunde. En slutrunde,
hvor stjernespilleren Davor Suker og company leverede sensationen ved at nå hele vejen til
semifinalen og en tredjeplads. Man kunne dermed ikke tænke, at Kroatien ikke ville gøre det lige
så godt til VM nogensinde, men blot 20 år senere skulle Luka Modric og company modbevise
resten af verdenen, da Kroatien nåede hele vejen til finalen. Meget er der sket for kroatisk fodbold
de sidste 20-25 år, og derfor er det ingen overraskelse, at de er favoritter til at spille sig videre til
ottendedelsfinalen ved denne VM-slutrunde. Kan de ternede nå hele vejen til finalen igen?

Canada
Canadierne har kun deltaget ved en enkel VM-slutrunde tilbage i 1986, hvor de tabte alle tre
gruppekampe til Ungarn, Frankrig og Sovjetunionen. Nu er canadierne med igen til VM for anden

gang i deres historie, og med den tidligere FCK-spiller Atiba Hutchinson som kaptajn for Les
Rouges, er det spændende at se, hvad canadierne kan her i år. Jeg er med på at de har gode
spillere, eksempelvis Alphonso Davies, der spiller i Bayern München, og Cyle Larin, der med sine 25
mål kan kalde sig topscorer for Canada. Jeg ved dog ikke om de har det der skal til for at overraske.
Hold jeg ser videre fra gruppen: Kroatien og Belgien

Gruppe G

Brasilien
Det brasilianske landshold, også kaldet Seleção, er det mest vindende hold ved VM. 5 gange i
historien har de kunne kalde sig selv for verdensmestre. Derudover er Brasilien det eneste land,
der har deltaget ved alle VM-slutrunder. Derfor kan det ikke komme bag på nogle at brasilianerne
er favoritter ved denne VM-slutrunde. Holdet ligger på førstepladsen i FIFA’s rangliste, og råder
over samtlige spillere, der spiller i top 5 ligaerne i Europa. Formen taler også sit tydelige sprog, da
Brasilien kun har spillet en uafgjort kamp mod Ecuador, mens de resterende 7 kampe er endt med
sejr til brasilianerne.

Schweiz
Når schweizerne spiller med til VM i Qatar, vil det være den 12. gang, de deltager ved en VMslutrunde. Det er femte gang i træk, de kvalificerer sig til en VM-slutrunde, og holdet har siden
2006 spillet sig videre til ottendedelsfinalen 3 gange. Man kan derfor argumentere for at det
schweiziske landshold, også kendt som de røde kors, måske er verdens mest undervurderede hold.

Schweizerne er nået længere end ottendedelsfinalen, da de 3 gange formåede at nå til
kvartfinalen. Seneste gang var helt tilbage i 1954, så Granit Xhaka og company har til opgave at
forsøge at få dem længere denne her gang.

Serbien
Ved kvalifikationen til VM i Qatar, var Portugal storfavoritter til at kvalificere sig direkte til Qatar.
Portugiserne kunne ligeledes sikre kvalifikationen, da de på hjemmebane mødte serberne. 2
minutter inde i kampen scorer Sanches og bringer Portugal i front, men Tadic og Mitrovic ville det
anderledes, da de med deres scoringer vendte kampen om og sikrede en direkte kvalifikation til
Qatar for serberne. Portugiserne måtte omvendt igennem playoffkampe, før de kvalificerede sig til
VM. Ligesom schweizerne vil det være 12. gang, serberne deltager ved en VM-slutrunde, og deres
bedste resultat var en fjerdeplads, som de opnåede i 1930 og 1962 (Jugoslavien hed de ved begge
slutrunder). Kan Aleksandar Mitrovic og company gentage successen?

Cameroun
Camerounerne er tilbage ved VM, efter at have været fraværende i 2018. De utæmmede løver
deltager ved VM for 8. gang i historien, hvilket gør dem til det afrikanske hold, der har deltaget
ved flest VM-slutrunder. Derudover er Cameroun det første afrikanske hold, der nåede til
kvartfinalen, hvilket skete ved VM i 1990. I kvartfinalekampen mod England, skulle kampen i
forlænget spilletid, før Gary Lineker med et straffespark kunne sende englænderne videre til
semifinalen, og samtidig knuse de camerounske drømme. Nu er Cameroun med igen, og denne
gang som store underdogs. Nok er chancen for camerounsk avancement til ottendedelsfinalen
lille, men umulig er den ikke, og derfor er det op til Vincent Aboubakar og company om at
modbevise resten af verdenen.
Hold jeg ser videre fra gruppen: Brasilien og Serbien

Gruppe H

Portugal
Det bliver 8. gang portugiserne deltager ved en VM-slutrunde. Siden 2002 har de deltaget ved hver
slutrunde, og med slutrunden i Qatar, har portugiserne kvalificeret sig til 6 i træk. I de 6
slutrunder, klarede de sig bedst ved VM i 2006, da de endte på en fjerdeplads. Slutrunden i 2006
var Cristiano Ronaldos første, og meget tyder på at VM i Qatar bliver hans sidste slutrunde. Derfor
er det nu eller aldrig for ham. Kan EM-vinderne fra 2016 med Cristiano Ronaldo i front levere
sensationen og vinde VM?

Sydkorea
Sydkorea deltog ved VM for første gang i 1954. Ved den slutrunde endte sydkoreanerne med at
tabe to kampe, og røg ud efter gruppespillet. Anden gang de deltog ved VM var i 1986, og
sydkoreanerne har imponerende nok kvalificeret sig til alle VM-slutrunder siden 1986. De klarede
sig bedst i 2002, da de var værter sammen med Japan. Der endte de på en fjerdeplads. Nu er
sydkoreanerne, også kaldet Asiens tigre, med for 10. gang i træk, og det bliver spændende at se
om de, med Tottenham-spilleren Son Heung-min kan overraske ved denne slutrunde.

Uruguay
Kigger man på holdets form i 2022, har Uruguay kun tabt en enkelt kamp mod Iran med 1-0.
Derudover har de spillet uafgjort mod USA. De 7 resterende kampe, de har spillet, har de vundet.
Uruguayanerne er med igen til VM, og med deres historie taget i betragtning, er det ikke så sært,
at de er favoritter til at spille sig videre fra denne gruppe. I løbet af kvalifikationen til VM-

slutrunden, lignede det ellers i store perioder, at Uruguay ikke ville kvalificere sig, men med 4
kampe tilbage i kvalifikationen og 4 kampe, der endte med sejre for uruguayanerne, kunne de
ånde lettet op, da kvalifikationen til VM, var sikret. Uruguay, der spiller i de klassiske himmelblå
trøjer, har vundet VM 2 gange, tilbage i 1930 og 1950. Kan Luis Suarez og company vinde VM igen?

Ghana
Da ghaneserne deltog ved VM for anden gang i deres historie tilbage i 2010, overraskede de alt og
alle, da de nåede hele vejen til kvartfinalen som det tredje afrikanske land. Ved kvartfinalekampen
mod Uruguay, husker de fleste momentet, da Luis Suarez som angriber pludseligt valgte at parere
bolden med hænderne, hvilket gav ham det røde kort, og ghaneserne et straffespark i det 120.
minut. Var straffesparket udnyttet korrekt, havde ghaneserne med al sandsynlighed været det
første afrikanske land i en VM-semifinale. Asamoah Gyan brændte straffesparket dog, og 0-0
kampen skulle afgøres ved en straffesparkskonkurrence, en konkurrence, der endte med
uruguayansk avancement til semifinalen og ghanesisk hjertesorg. Nu er Ghana med igen for 4.
gang i deres historie, og tiden vil vise, om de kan nå længere end kvartfinalen.
Hold jeg ser videre fra gruppen: Portugal og Uruguay
Der er under en måned til VM-slutrunden sparkes i gang, og derfor kan det være svært at
forudsige, hvem der vinder slutrunden. Ligeledes er det heller ikke nemt at forudsige, hvilke fire
hold der når til semfinalerne. I et forsøg på at forudsige de fire hold, der i min optik har de bedste
chancer for at nå dertil, ville være Argentina, England, Brasilien og Holland. Baseret på
spillertruppen, formen i 2022 og historikken ved alle VM-slutrunder, er det de fire hold, jeg tror
mest på. Det skal dog huskes, at VM er synonymt for overraskelser, og det kan derfor godt ske, at
kun et, eller endnu mere overraskende, ingen af holdene når til semifinalerne.
Den 21. udgave af VM spilles fra den 20. november til den 18. december.

