
Invitation til at præsentere et indlæg ved 

Kortdage 2023

Call for Abstracts
Temaet for årets konference er: Geodata viser vejen.
Deadline for indsendelse af abstracts er den 1. maj 2023.

EN STOR TAK TIL GULDUDSTILLERNE PÅ KORTDAGE 2022



Geodata viser vejen

I et fjernt og magisk lille land var der en gruppe af 
modige eventyrere, der udforskede og kortlagde 
verden. Efter mange års arbejde og rejser havde 
de samlet sig en stor mængde viden om geodata, 
og de besluttede at dele denne viden med alle 
dem, der også ønskede at udforske verden.

Så de inviterede alle interesserede til en stor 
konference om geodata, der ville blive afholdt i 
en by midt i landet. Byen var en moderne, grøn 
og bæredygtig by. Der var letbaner og cykelstier, 
og elbiler kunne oplade på ladestandere overalt 
i byen. Byens grønne områder var fyldt med 
biodiversitet og liv, og overalt var der kritisk 
 infrastruktur, der forsynede borgerne i byen.

På konferencen ville deltagerne høre om alt fra 
bæredygtig klimatilpasning til datasikkerhed og 

grøn omstilling. Der ville være workshops om 
at bruge satellitdata til at kortlægge verden og 
om at bruge droner til at overvåge og beskytte 
miljøet.

Deltagerne ville også høre om, hvordan man 
kan bruge geodata til at beskytte blomsterne og 
bierne, og hvordan man kan bruge dataanalyse 
til at finde den bedste placering af grøn infra-
struktur. Der ville være talere fra hele landet, der 
ville dele deres erfaringer og viden om geodata 
fra de andre, magiske byer.

Så hvis du også er en eventyrlysten sjæl, der 
gerne vil dele dine erfaringer og viden med 
andre, inviterer vi dig hermed til at indsende et 
abstract, som viser vejen mod fremtidens even-
tyrlige løsninger.

Kortdage er Danmarks eneste konference, som 
med et højt fagligt niveau hvert år samler og 
udfordrer hele Geodatabranchen.

Over to dage (1.-2. november) forventer vi at 
tiltrække over 800 entusiaster fra både offentlige 
myndigheder og private virksomheder. Den store 
firmaudstilling giver rig mulighed for at møde 
leverandører fra Geodatabranchen.

Læs mere om konferencen på: 
https://kortdage.dk og om arrangøren, 
Geoforum, på: https://geoforum.dk.

Frem til 1. maj 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.

Hvis dit abstract bliver accepteret, vil det være 
afsæt for et fagligt inspirerende foredrag eller 
en aktivitet af høj kvalitet ved Kortdage 2023.

Høj kvalitet er ensbetydende med, at du demon-
strerer fokus på anvendelse og nytteværdi af 
den løsning eller det tiltag, som du vil 
præsentere. 

Hvad er Kortdage? Vil du sætte dit præg på Kortdage?



Indsend dit eget eventyr 

Via en online formular sender du os et kort 
abstract, som fortæller, hvad du vil præsen-
tere 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 2023 via www.kortdage.dk.

Læs mere på hjemmesiden om:
- Tidsforløb for abstracts
- Rammer og retningslinjer
- Præsentationsformer
- Målgrupper

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 samarbejdsøvelse, en 
hands-on workshop eller en Open Air-aktivitet. 
En beskrivelse af de forskellige muligheder for at 
præsentere fi nder du på: https://kortdage.dk.

Fælles for de gode indlæg er, at de sætter fokus 
på løsninger og på værdien af geodata. 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.

Kortdagsudvalget 2023
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