Invitation til at præsentere et indlæg ved

Kortdage 2022

Call for Abstracts
Temaet for årets konference er: Tilbage til fremtiden.
Deadline for indsendelse af abstracts er den 1. maj 2022.

Tilbage til fremtiden
Vi taler ofte om værdien af historik i data, og har
siden kortets fødsel brugt geodata til at søge
tilbage i historien. Ved at registrere geografiske
objekter på et kort dokumenterer vi samtiden,

Vi påvirker og bygger fremtiden ved hjælp af
nye teknologier og intelligente geospatiale
løsninger. Vi lærer hele tiden nye værktøjer
og metoder og deler gerne vores viden med

og geodata bliver dermed en del af historien.

kolleger, blandt andet gennem Geoforum og
Kortdage. Vi sikrer fremtiden gennem uddannelse og efteruddannelse af både nye og
erfarne aktører i branchen, og skaber også ad
den vej vores fælles historie.

Vi bruger også geodata til at planlægge fremtiden, f.eks. ved planlægningen af en ny park
eller et nyt boligområde, og som benchmark og
beslutningsgrundlag for den grønne omstilling.
De beslutninger, vi træffer nu, skaber historien,
ikke mindst inden for geopolitikken, og her er
geodata helt centrale, såvel de historiske som
de data, der skabes i fremtiden.

Hvordan ser vores branche ud i fremtiden – 
og hvordan vil fremtiden se på vores branche?
Indsend dit indlæg til Kortdage 2022 og vær med
til at skrive historien og skabe fremtiden.

Hvad er Kortdage?
Kortdage er Danmarks eneste konference,
som med et højt fagligt niveau årligt samler
og udfordrer hele geodata-branchen. Over tre
dage (16.-18. november) forventer vi at tiltrække
over 800 entusiaster fra både den offentlige og
den private sektor.
Den store firmaudstilling giver rig mulighed for
at møde leverandører fra geodata-branchen.
Læs mere om konferencen på: 
www.kortdage.dk og om arrangøren,
Geoforum, på: www.geoforum.dk.

Vil du sætte dit præg på Kortdage 2022?
I den kommende tid indsamler Geoforum
abstracts, så vi kan skrue et fantastisk, fagligt
program sammen.
Det er nu, at du eller dit team skal til tasterne
og sende et abstract ind.

Hvad skal abstract indeholde?
I abstract skrives kort, hvad du/I vil fortælle
om eller gennemføre på Kortdage. Det kan
nemlig også være et oplæg til en samarbejds
øvelse, hands-on workshop eller en Open Air
aktivitet. Fælles for de gode indlæg er, at de
sætter fokus på løsninger og på værdien af
vores alle sammens geodata.
Hvis dit abstract bliver accepteret, finder vi
ud af, hvordan det kan indgå i programmet.
Hvis du selv har en idé til dette, så kan du
anføre det i abstract.
Måder at præsentere på
Geoforum ønsker diversitet i programmet
og giver derfor mulighed for forskellige måder
at holde oplæg på. Det er vigtigt, at du allerede
forud for skrivefasen tager stilling til hvilken
form, du foretrækker. En beskrivelse af mulig
hederne finder du på: www.kortdage.dk.
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Indsend dit abstract

På den baggrund vil vi invitere dig til at
indsende et abstract.
Hvis dit abstract bliver accepteret, vil det
være afsæt for et fagligt inspirerende foredrag
eller en aktivitet af høj kvalitet ved Kortdage 2022.
Høj kvalitet er ensbetydende med, at du demonstrerer fokus på anvendelse og nytteværdi af den
løsning eller det tiltag, som du vil præsentere. Det
er vigtigt, at du tydeligt beskriver hvem, dit foredrag
eller din aktivitet henvender sig til.
Vi vil også lægge vægt på, at du formidler
dit emne på en lettilgængelig måde.

Via en online formular sender du os et kort
abstract, som fortæller, hvad du vil præsentere på Kortdage. Der er både mulighed for
at uddybe og give stikord om dit valgte emne.
Du skal indsende dit abstract senest
den 1. maj 2022 via www.kortdage.dk.
Læs mere på hjemmesiden om:
- Tidsforløb for abstracts
- Rammer og retningslinjer
- Præsentationsformer
- Målgrupper
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