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GEOGRAFIOLYMPIADEINVITATION    

iGeo 2023                                                     
Kære rektorer, kære naturgeografi/geografi/geovidenskabslærere 

Endnu en gang er der nu mulighed for at jeres elever kan deltage i Den internationale Geografiolympiade.  

Den Internationale Geografiolympiade (iGeo) er en konkurrence i geografi for elever fra hele verden i både 
teori, praktiske øvelser og feltarbejde. Den internationale Geografiolympiade finder sted hvert år og 
afholdes i 2023 i Bandung i Indonesien.  Fra hvert land deltager 4 elever.  
I år deltog 54 lande i den 18. iGeo. Årets olympiade blev afviklet virtuelt fra Paris. For, på trods af den 
virtuelle situation, at give de danske finalister både en international og geografisk oplevelse afvikledes 
deres deltagelse fra Hämeenlinna i Finland sammen med det finske og britiske team. De finske værter førte 
os rundt i området omkring Hämeenlinna. 
 
Den næste internationale geografiolympiade finder sted i Bandung i Indonesien 5.-14 august 2023. 
Fælles for alle deltagere er, at de ikke må være fyldt 20 år den 1. juli 2023. 
De elever, som skal repræsentere Danmark, udvælges på baggrund af den nationale geografiolympiade, 
som består af flere runder.  
 
De teoretiske prøver foregår uden andre hjælpemidler end en lommeregner. Opgaverne kan løses af alle 
elever med interesse for geografi, dvs. hf-elever med geografi/NF, af elever der har naturgeografi C eller B,  
geovidenskab A samt af elever der har stor interesse i geografi. Opgaverne vil have en sværhedsgrad og 
faglig bredde, der gør det muligt for alle at være med, samtidig med at det er muligt at sortere blandt de 
indsendte. 
Vi forventer ikke, at eleverne kan løse alle de teoretiske opgaver – de bedste elever løser typisk 30-40 % af 
opgaverne svingende fra år til år. De to bedste besvarelser fra skolen sendes til styregruppen – eventuelt 
med en lærerkommentar om elevens normale standpunkt i geografi/naturgeografi/geovidenskab samt om 
geografiske interesser og andre relevante kommentarer. 
 
De elever der kommer af sted   

• Vil skulle læse op på det faglige stof på engelsk, da der kræves stort kendskab til geografiske 
fagtermer på engelsk, idet konkurrencen foregår på engelsk 

• Vil få bred indsigt i geografi og geologi 

• Vil ved deltagelse i Den internationale Geografiolympiade blive inspireret geofagligt og få mulighed 
for at styrke deres faglige niveau og faglige tillid 

• Vil opleve den internationale atmosfære og det sociale netværk, som deltagelsen vil give.  

• Vil modtage et diplom som kan bruges eksempelvis i forbindelse med søgning af internationale 
videregående uddannelser. 
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Tidsplan og økonomi: 
 
Det forventes at hver skole afholder elevernes udgifter til transport til den nationale semifinale og finale 
samt til den nationale træningslejr. Ophold og materialer vil blive dækket af Geografiolympiaden. 
 
Hver skole kan tilmelde så mange elever, som man vil. Blot ønsker vi fra iGeo-Denmark-udvalgets side, at 
kun én lærer står som kontaktperson for skolen. Desuden vil vi i år tilbyde elever med interesse for geografi 
og geofaglige og som ikke har et af geofagene i undervisningen at tilmelde sig direkte til arbejdsgruppen. 
 
Vi opfordrer til at ALLE elever på skolen, der har geografi, får muligheden for at være med!  
 
Mandag den 7. november 2022: Deadline for tilmelding af elever til den indledende runde. Tilmeldingen 
sker pr. e-mail til Birgit Sandermann Justesen på Birgitjustesen@gmail.com . 
 
I perioden 14.-18. november 2022 (man kan evt. afholde skolerunden i ugen før): National 
geografiolympiade på skolen – varighed 90 minutter. Skolens 
kontaktperson får – fortroligt – såvel opgaver som svarene tilsendt 10. november. Den af skolen udvalgte 
Geografiolympiadeansvarlige sørger for kopiering af opgaver og efterfølgende indsamling og udvælgelse af 
de to bedste besvarelser. 
Skolen vælger selv en dag, der ligger inden for det nævnte tidsrum. 
 
Fredag den 3. december 2022: Deadline for indsendelse af skolens besvarelser. Besvarelserne scannes 
og/eller der tages billeder som sendes til dnm@vucfyn.dk .  
Der indsendes max 2 besvarelser pr. skole gerne med kommentarer om elevernes daglige niveau og 
arbejdsindsats. Skolen vil senest 14. december få besked om, hvilke 30 elever, der på landsplan går videre 
til semifinalen. 
 
26.-27. januar 2023: Semifinale, Aarhus Universitet,  med udvælgelse af 10-15 finalister.  

17.-18. marts 2023: Field Work og anden træning for alle finaledeltagere. 

Mellemperiode, hvor der løses forskellige opgaver 

21.-22. april 2023: Finalestævne i Odense: Træning og udvælgelse af de 4 finalister. Der er reception på 

DTU den 8. maj for alle finaledeltagere samt repræsentanter for finalisternes skoler.  

Postersession startes i maj måned 
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13. maj 2023: Deadline for indsendelse af besvarelse af onlinetræningsopgaver for de 4 iGeo-deltagere  

De udvalgte finalister vil desuden have 2-3 intense træningsdage i Bandung før selve olympiaden starter 

den 8. august. 

De elever, der udvælges til Den internationale Geografiolympiade udvælges på baggrund af ovenstående 

tests og mellemliggende afleveringsopgaver samt en motivationsskrivelse, som tilsammen udgør den 

danske del af Geografiolympiaden. 

Læs mere på den internationale geografiolympiades adresse: www.geoolympiad.org og på 

https://2023.geoolympiad.id  

____________ 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til geografiolympiadeudvalget: 

 
Birgit Sandermann Justesen, Kollelevbakken 4, 2830 Virum Birgitjustesen@gmail.com  
Dorte Nørregaard Madsen, Rugmarksvej 14, 5800 Nyborg, dnm@vucfyn.dk  
Tomas Westh Nørrekjær, tn@rysensteen.dk  
Sigrid Sandermann, Sig@c.dk 
Camilla Ehlers-Kock,  
 

 

Med venlig hilsen 

iGeo-Denmark-udvalget v/ Birgit Sandermann Justesen 

Plakat til print vedhæftes: 
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