
På Geomatikkdagene 2019 vil det for 23. gang bli avholdt en kartutstilling. Det kåres 
vinner av Folkejuryens pris og vinner av Fagjuryens pris; delt i en pris for digitalt produkt 
og en pris for papirkart. Vinnerne får premie, diplom og hederlig omtale. De beste produktene 
deltar på den internasjonale kartutstillingen i Tokyo, Japan, 15.-20. juli 2019.

Man kan delta med papirkart, kartplott, digitale kart og kart på Internet og mobil plattform. Juryen vekt-
legger nytenking, god kartogra� og hvor godt produktet kommuniserer med brukeren. Arrangøren vil samle 
digitale bidrag som er web-basert på PC-er i utstillingsområdet. For applikasjoner som krever spesielt utstyr 
er det opp til bidragsyter å stille med dette i utstillingsområdet eller eventuelt på egen stand. Det forutsettes
at bidragene gjøres kjent for juryen på forhånd. Den web-baserte delen av utstillingen vil være tilgjengelig 
på samme måte som i �or på utstilling.cartography.no. Fagjuryen vil forholde seg til den som melder på 
produktet. Påmelder må på forhånd ha avklart med eventuelle andre rettighetshavere. 
Bidrag som har deltatt tidligere eller er revidert, kan ikke delta.

Den tidlige fristen skyldes at frist for innlevering til ICA-utstillingen i Tokyo er 6. mars.
Det må sendes inn 3 eksemplarer av hvert papirkart. Ett kart som er til opphenging, bør være ubrettet. Det er 
ønskelig med en pdf-�l til bruk i presentasjonen. Hvis en ønsker å delta med en hel kartserie, skal kun ett av 
kartene i serien sendes inn. For web-baserte kart må web-adressen sendes inn. Eventuelle apper på hånd-
holdte enheter må gjøres tilgjengelig for juryen. Det skal i tillegg sendes inn en beskrivelse av kartet/web-
siden/appen med f.eks. produksjonsmetode og adresser, maks. en A4-side pr. produkt. Denne beskrivelsen 
må leveres på digital form for digitale produkter. Beskrivelsen vil være tilgjengelig sammen med produktet.
 

Alle deltagerne får utdelt stemmeseddel som leveres i en urne ved registreringsdisken seinest 
onsdag 3. april kl. 17.00.  Hver deltager har kun én stemme. 

Fagjuryen presenterer årets kartutstilling torsdag 4. april kl. 11:55 i plenum.  

Papirkart med relevante opplysninger sendes til:  
«Beste kart» v/Anne-Lise Tufte, Kartverket, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss.
Lenker til nettsider, samt alle relevante opplysninger, sendes til alle tre personer i fagjuryen:
Terje Midtbø, NTNU, terjem@ntnu.no
Kristo�er J. Kristiansen, Kartverket,  kristo�er.kristiansen@kartverket.no
Anne-Lise Tufte, Kartverket (sekretær), anne-lise.tufte@kartverket.no
Vi oppfordrer alle til å komme med bidrag til kartutstillingen!
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Utsikt over Steins�orden fra Krokkleiva. Sundvollen ligger i underkant av bildet.        Foto: Kristo�er J. Kristiansen 
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