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Aðalfundur
Aðalfundur Ljóstæknifélagsins árið 2008 var haldinn í sal Orkuveitu
Reykjavíkur, Bæjarhálsi 1, fimmtudaginn 17. apríl  og hófst hann kl. 10.30.

Daði Ágústsson, formaður bauð fundarmenn velkomna setti fundinn og
stakk uppá  Bergur Jónsson sem fundarstjóra og var það samþykkt. Einnig
var stungið uppá Agli Skúla Ingibergssyni sem fundarritara og var það
samþykkt.

Formaður flutti skýrslu stjórnar og gerði grein fyrir helstu verkefnum
stjórnarinnar og áherslum félagsins á komandi ári. Skýrslu stjórnar var
dreift á fundinum.

Guðni Gíslason kynnti áritaða reikninga félagsins fyrir árið 2007 í
forföllum. Engar umræður urðu um reikningana og voru þeir samþykktir
samhljóða.

Formaður kynnti starfs- og fjárhagasáætlun fyrir árið 2008 og mælti fyrir
um óbrytt félagsgjald. Hvorutveggja var samþykkt samhljóða.

Engar tillögur lágu fyrir um lagabreytingar.

Kosningar

Samkvæmt lögum félagsins skal á hverju ári kjósa tvo stjórnarmenn beint
og einn tilnefndan af aðildarfélögum, alla til 2ja ára. Á sléttu ártali skal
auk þess kjósa formann til 2ja ára. Jafnframt skal á hverju ári kjósa félaga
í kjörnefnd og einn endurskoðanda, báða til þriggja ára.

Fundarstjóri las upp niðurstöður kjörnefndar sem lagði til eftirtaldir yrðu
í stjórn og öðrum embættum félagsins.

Kjörnefndin lagði til eftirfarandi:   

Daði Ágústsson verði endurkjörinn formaður til 2ja ára.
Hilmar Jónsson verði endurkjörinn stjórnarmaður til 2ja ára.
Jón Ísaksson Guðmann verði endurkjörinn stjórnarmaður til 2ja ára.
Holger G. Gíslason verði endurkjörinn tilnefndur stjórnarmaður til 2ja ára.
Víðir Kristjánsson verði endurkjörinn kjörnefndarmaður til 3ja ára.
Hreinn Jónasson verði endurkjörinn endurskoðandi til 3ja ára

Ekki komu fram aðrar tillögur og þessir menn því samþykktir.
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Kjörnefnd 2008-2009:

Egill Skúli Ingibergsson, kjörinn 2006
Víðir Kristjánsson, kjörinn 2008
Þorvaldur Finnbogason, kjörinn 2007

Endursoðendur 2008-2009:

Hreinn Jónasson kjörinn 2008
Eiríkur Briem, kjörinn 2007
Til vara Guðjón L. Sigurðsson, kjörinn 2006

Fyrirlestur um lýsingarhönnun:

Eftir aðalfundi hafði verið slitið var boðið til hádegisverðar. 

Að honum loknum var fyrirlestur í boði Reykjafells og Zumtobel. Fyrir -
lesari var Joachim Grab frá Zumtobel og nefndist fyrirlesturinn Human -
energy Balance þar er fjallað um lýsingarhönnun sem kemur á jafnvægi
milli orku, umhverfis og einstaklinga.

Fundurinn var vel sóttur en alls mættu 38 félagar. 

Stjórn
Stjórn félagsins starfsárið 2007-2008 var því þannig skipuð eftir að stjórnin
hafði skipt með sér verkum á fyrsta stjórnarfundi:

Daði Ágústsson, formaður
Hilmar Jónsson, varaformaður
Jón Stefán Einarsson, gjaldkeri
Jón Ísaksson Guðmann, ritari
Eiríkur Bogason, ritstjórnarfulltrúi
Holger G. Gíslason, meðstjórnandi
Jens Þórisson, meðstjórnandi

Stjórnarfundir

Stjórnin hélt 6 stjórnarfundi á árinu, flesta í húsakynnum OR sem er
þakkaður stuðningurinn. Guðni Gíslason sem sér um skriftofurekstur fyrir
félagið sat einnig stjórnarfundina.
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Joachim Grab fyrirlesari frá Zumtobel Ómar S. Gíslason frá Reykjafelli.
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Félagar
Í lokstarfsársins voru félagar 237, tveir heiðursfélagar, 38 fyrirtæki og
stofnanir, 177 einstaklingar og 20 nemendur. Fjölgað hefur á milli ára um
14 einstaklinga og 6 nemendur. Eitt nýtt fyrirtæki bættist við en annað
datt út vegna sameininga.

Skrifstofustarf
Samningur er í gildi við Hönnunarhúsið ehf., Guðna Gíslason um starf fyrir
félagið. Starfið felst í umsjón með félagatali og innheimtu, uppfærslu á
heimasíðu, útsendingu fundarboða og sölu á ritum félagsins.

Námsstefnur, námskeið og fræðslufundir
17. apríl 2008 – Humanenergy Balance:

Að loknum aðalfundi 2008 var fyrirlestur í boði Reykjafells og Zumtobel.
Fyrirlesari var Joachum Grab frá Zumtobel og nefndist fyrirlesturinn
Humanenergy Balance. Var fjallað um lýsingarhönnun sem kemur á
jafnvægi milli orku, umhverfis og einstaklinga. Alls mættu 38 félagar.

30. des. 2008 – Málþing Norðurorku:

Formaður flutti erindi um ljóstvista og raforkusparnað á heimilum
Fundurinn var mjög vel sóttur og mörg áhugaverð erindi flutt.

12. febrúar 2009 – Breytileg dagsbirta:

Guðjón L. Sigurðsson, lýsingarhönnuður
hjá Verkís flutti erindi á fræðslufundi
Ljóstæknifélagsins og nefndist fyrirlest -
urinn „Breytileg dagsbirta sem inn blást -
ur fyrir skapandi lýsingarhönnun“.
Fyrirlesturinn gaf góða mynd af mikil -
vægi þess að taka tillit til þeirra sérstöku
dagsbirtu sem við höfum hér á landi við
skapandi lýsingarhönnun, jafnt innan -
húss sem utan.
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Útgáfa
Götulýsing  

Rit um götulýsingu var end endurskoðað og gefin út í fjórðu útgáfu í
janúar 2009.

Rit um lýsingu á vinnustöðum utanhúss

Rið lýsingu á vinnustöðum utanhúss er langt komið til útgáfu í samstarfi
við Vinnueftirlitið. Lengi hefur verið beðið eftir þessu riti sem er framhald
af ritinu Ljós og Rými um innanhússlýsingu.Verktakar sem haf lent í
tjónum vegna lélegrar lýsingar hafa m.a. beðið um þetta rit. Ritið byggir
á Evrópustaðlinum prEN 12464-2-2002 sem við höfum þýtt með leyfi
Staðlaráðs. Heiðursfélagar okkar Aðalsteinn og Egill Skúli unnið að þýð -
ingu og uppröðun á efni í samstarfi við Víði Kristjánsson hjá Vinnu -
eftirlitinu.

Stuðst er við norska ritið „Luxtabell og planlegningskriterier for belysning
av utendörs arbeidplasser“ og þýska ritið Arbeitsplätze im Frein,
licht.wissen 13 ásamt því að valdir kaflar úr Ljós og Rými eru notaðir. Þetta
rit mun koma að góðum notum við lýsingu á vinnustöðum utanhúss.

Neyðarlýsing

Hafin er vinna við að endur skoða ritið um neyðarlýsingu. Ritið var gefið
út 2004 og hefur komið að góðum notum og staðist tímans tönn vel. Nú
er það nær uppselt og því var ráðist í að endurskoða það í samvinnu við
Brunamálastofnun. Miklar framfarir hafa orðið á þessum árum og ber þar
hæst sjálflýsandi leiðbeiningar og notkun ljóstvista. Stefnt er að útgáfu í
september 2009 og í framhaldi verða haldin námskeið með sama
fyrirkomulagi og 2004. Þátttakendur taka próf og fá réttindi frá
Brunamálastofnun.

Tímaritið Ljós

Eitt tölublað kom út á starfsárinu en Hönnunarhúsið ehf. er útgefandi
blaðsins skv. samningi við félagið og er Guðni Gíslason ritstjóri þess. Tíma -
ritið Ljós kemur út í 1500 eintökum og er dreift til félagsmanna auk þess
sem það er sent í pósti til valins markhóps að auk  það liggur frammi í
helstu ljósaverslunum. 

Mikið af fróðlegu efni var í blaðinu og var því vel tekið. Ekki varð af út -
gáfu síðara tölublaðs 2008 vegna ólgu í efnahagsmálum og er nú verið að
skoða hvort grundvöllur sé fyrir útgáfu á riti fyrir sumarið.
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Öll rit Ljóstæknifélagsins má panta á heimasíðunni www.ljosfelag.is

ISBN 978-9979-9640-8-7

Gæðalýsing
með rafeindastýringu

ISBN 9979-9640-5-7

Góð lýsing 
í skólum

MENNTAMÁLARÁÐUNEYTIÐ

Götu- og
veglýsing
Reglur um lýsingu gatna og vega

ISBN 978-9979-9640-7-0 ISBN 9979-9640-4-9

Ljós og rými
Gæðaviðmið fyrir lýsingu innanhúss

BIRTUTAFLA

ISBN 9979-???-??-?ISBN 9979-9640-6-5

Ljóstvistar
LED

á heimilinu
Góð lýsing



Heimasíðan

Heimasíða félagsins
www.ljosfelag.is er góð -
ur vettvangur fyrir kynn -
ingu á starfi félagsins en
alls voru um 6.600 innlit
á síðuna árið 2008 og
sem dæmi þá var bækl -
ingurinn Góð lýsing á
heim ilinu sóttur einu
sinni á dag allt árið.

Áhugi er fyrir því að
nýta heimasíðuna mun
betur og setja þar inn
m.a. almennan fróðleik
og er leitað að áhuga -
sömum félagsmönnum
til að aðstoða við það.
Sem fyrr hefur Guðni Gíslason umsjón með síðunni. 

Menntunarmál 
Iðnskólinn í Reykjavík, nú Tækniskólinn, hóf kennslu í ljóstækni í fjarnámi
haustið 2006. Fagið hafði verið kennt við Háskólann Íslands og Tækni -
skólann fyrir nokkuð mörgum árum en lagðist af.

Námið er fyrir þá sem vilja auka þekkingu sína á ljósi og lýsingu. Fræðst
um samspil lita og ljóss, notagildi lýsingar, áhrifamátt hennar og upplifun
og túlkun skilaboða.

Námið er á Háskólastigi, tekur tvö ár og gefur 120ECTS einingar. Náms -
gráðan er háskólakandidat og inntökuskilyrði almenn raunfærni.

Námið skiptist í tvö stig: 

Lýsingarfræði sem er 30 eininga (ECTS) fræðilegt nám fyrir fólk sem lokið
hefur framhaldsskólanámi. Að námi loknu geta nemendur haldið áfram
námi og lokið námi í lýsingarhönnun. Sú almenna regla gildir, að einstök
námskeið eru opin öllum þeim sem vilja dýpka sérþekkingu sína á
tilteknum sviðum ljóstækni enda hafi þeir nægilega gott grunnnám til að
hefja nám í lýsingarfræði.
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Lýsingarhönnun sem er 30 ECTS háskólanám í samstarfi við aðra háskóla
hér á landi á sviði list-, verk- og tæknifræði. 

Nánari upplýsingar um námið má finna á heimasíðu félagsins
www.ljosfelag.is og á heimsíðu Tækniskólann www.tskoli.is undir
Endurmenntunarskólinn eða hjá helgib@ir.is 

Ný kennslubók:

IÐNÚ lét þýða nýlega útkomna sænska vandaða kennslubók um lýsingu.
Félagið kom að prófarkalestri bókarinnar. Þetta var mjög þarft framtak
því stuðst hafði verið við bókina Góð lýsing og almenn hugtök og reglur
sem Aðalsteinn Guðjohnsen tók saman árið 1963. Bókin verður notuð sem
kennslubók við iðn – og fjölbrautarskóla í landinu. Unnið er að því í
samráði við Iðnaðarráðuneytið, Umhverfisráðuneytið og Mennta mála -
ráðu neyti að lögverndað starfsheiti fyrir lýsingarhönnuði. 

Áhugasamir útskrifaðir nemendur:

Fyrstu lýsingarhönnuðurnir voru útskrifaðir sl.
vor en þá útskrifuðust 7 lýsingarhönnuðir og 13
í lýsingarfræðum en vorið 2007 útskrifuðust átta
fyrstu nemarnir í lýsingarfræðum.

Hópurinn sem hefur útskrifast er mjög áhuga -
samur og hafa þeir tekið þátt í verkefnum í
samstarfi við þá sem eru í náminu t.d. þegar hóp -
urinn lýsti upp ráðhúsið í Reykjavík með bleikum
ljósum í október sl. og vakti það mikla athygli. Þá
hefur vaknað upp áhugi á að stofna Guerilla
lýsingarhóp en það er hreyfing sem enski lýsing -
ar hönnuðurinn Martin Lupton kom af stað og
hefur það markmið að hanna lýsingu á hús og
önnur verk og safna saman stórum hópi fólks
sem fá öflugar luktir sem beint er að verkunum skv. fyrirfram ákvðinni
forskrift. Verkið er myndað og hópurinn skoðar á eftir myndirnar og ræðir
um verkin.
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Hópurinn sem lýsti ráðhúsið ásamt kennurum
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Erlent samstarf
Nordlys

Nordlys stórnarfundir sem formaður sótti voru þrír á starfsárinu, 5. apríl í
Frankfurt,  7. maí í Kaupmannahöfn, 1. október í Finnlandi.

Þar gáfu félögin skýrslu um starfsemi sína. Litlar breytingar eru þar á fá
fyrra ári. 

Menntunarmál voru mikið rædd. Hin löndin eru vel stödd í þeim málum,
sérstaklega Norðmenn og Svíar. 

Finnar hafa fengið mjög góð viðbrögð eftir Norræna ljóstækniþingið og
vinna nú að bættum fjárhag eftir mörg tapár.  

Danir horfa til baka til árangursríks árs með mörgum stórum verkefnum.
Þeir leggja mikla áherslu á að laða að ungt fólk og leggja mikla fjármuni
í að gera Lysets dag í sept 2009 sem glæsilegast. Danska Ljóstæknifélagið
varð 60 ára 8. maí 2008. Formaður var fulltrúi félagsins í afmælishófinu og
afhenti bók eftir listamanninn Ólaf Elíasson. Fjölmennt var í afmælis -
hófinu. Sýning lampaframleiðenda var á sama tíma í tilefni afmælisins. 

Svíar hafa lagt áherslu á orkusparnaði, lýsingu og umhverfið og veittu í ár
sænsku ljósaverðlaunin. 

Norðmenn legg aðaláherslu á ljós og orku og hafa sett upp nýja heima -
síðu. 

Rætt hefur verið um sameiginlegt norrænt verkefni. Stungið var uppá
ljóstvistaráðstefnu sem færi á milli landa. Byrjað yrði í Danmörku.

Félagar eru hvattir til að kynna sér starfsemi félaganna á heimsíðum
þeirra sem finna má á veftorgi heimasíðu okkar, www.ljosfelag.is

Félögin eru með sameiginlega heimasíðu, www.nordlys.nu

Norrænt ljóstækniþing Helsiki

Nordic Lighting + Design conference var heitið á norræna ljóstækni -
þinginu sem nú kom í hlut Finna að halda en þingin eru haldin til skiptist
í aðildarlöndum Nordlys annað hvert ár. Þingið var haldið 1.-3. október sl.
í gamalli kapalverksmiðju. Þar mátti hlýða á fjölda mjög áhugaverðra
fyrirlestra þar sem áhersla var lögð á hönnunarþáttinn og upplifun okkar
á ljósi og lýsingu. Ráðstefnunni var deilt niður í þrjá megin flokka:

10 —  Ársskýrsla 2008-2009



Lighting and Art, Light and Science og Pecha Kucha.  Finnarnir eiga heiður
skilið fyrir velheppnaða ráðstefnu og var almenn ánægja með hana.

Einn fyrirlestur var á vegum LFÍ sem fékk Sigurð Einarsson, arkitekt hjá
Batteríinu til að  halda erindi sem hann nefndi „Lighting landscape“.
Erindið tengdist byggingu á nýju tónlistarhúsi- og ráðstefnuhúsi í Reykja -
vík. Erindið var vel undirbúið og vel flutt enda vakti það mikla athygli.

Félagið stóð að sameiginlegri ferð félagsmanna á ráðstefnuna. Þátttaka
var góð, 12 manns sótti ráðstefnuna.

Á ráðstefnuna komu 17 frá Danmörku, 85 frá Finnlandi,  11 frá Noregi og
20 frá Svíþjóð 20. Auk þess komu nokkrir annars staðar frá.

Ráðstefnan fór fram á ensku sem er mjög óvenjulegt í þessu norræna
samstarfi.

Hægt er að sjá myndir og skoða fyrirlestra sem fluttir voru og best að
nálgast það á fréttasíðu félagsins í frétt frá 9. október 2008. 

Norrænu lýsingarverðlaunin 2008

Norrænu lýsingarverðlaunin, sem afhent eru annað hvert ár, voru afhent
á norræna ljóstækniþinginu í Helsinki sl. haust. Dómnefnd skipa einn
fulltrúi frá hverju landi og hefur Guðni Gíslason, innanhússarkitekt verið
fulltrúi félagsins. 

Alls bárust 8 verk, tvö frá
öllum aðildarlöndum nema
Íslandi. Verkin eru dæmt
skv. innsendum gögnum er
talið er of kostnaðarsamt
að heimsækja öll verk sem
eru tilnefnd.  Í ár var
ákveð ið að veita tvenn
verðlaun, aðalverðlaun og
heið urs tilnefningu. Skue -
spillehuset, nýja leikhús
Dana gegnt nýju Óperunni
varð fyrir valinu og fékk
aðal verðlaunin en sérstaka
heiðurstilnefningu hlutu höfundar listaverksins Tempo í Husnes í Noregi.
Nánar verður sagt frá verðlaunahöfunum í tímaritinu Ljósi. 

Lyskilder i boligen

Unnið er að því að fá danska ritið
„Lys kilder i Boligen“. Þar er farið mjög
vel yfir arftaka glóperunnar enn eins
og mönnum er kunnugt þá er gamla
góða glóperan frá 1879 að kveðja
a.m.k. íbúa Evrópu sambands land -
anna. Evrópusambandið hefur sam -
þykkt reglur um bann við sölu á hin -
um hefðbundnu glóperum sem hefst
með banni á sölu mattra pera frá og
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með 1. september nk. Bannið nær þó ekki til vöru sem komin er í hillur
eða lager smásöluverslana. Eftirfarandi dagsetningar hafa verið ákveðnar

1. sept. 2009: 100 W glærar perur.
1. sept. 2010: 75 W glærar perur
1. sept. 2011: 60 W glærar perur
1. sept. 2012:  40,25og 15 W glærar perur
1. sept. 2013: Hertar kröfur til nýtni sparpera og ljóstvista
1. sept. 2016: Hertar kröfur til nýtni halógenpera og annarra pera > 60 lm 

Undantekningar:  Allar gerðir spegilpera, halógenperur með sökkli G9,
R7S (orkuflokkur C6), perur til sérstakra nota t.d ofnperur.

Ritinu Lyskilder i boligen verður dreift frítt til félagsmanna og hægt
verður að sækja það á pdf formi á heimsíðu félagsins. Ekki verður ráðist í
að þýða það núna.

LuxEuropa

Næsta þing LuxEuropa verður haldið í Istanbul í Tyrklandi 9.-11. septem -
ber nk.Undirbúningur er í fullum gangi og auglýst er eftir erindum. Mörg
erindi eru þegar skráð og mjög áhugaverð. LFÍ verður ekki með erindi að
þessu sinni. Ef þessi ráðstefna verður jafnvel heppnuð eins og ráðstefnan
í Berlín þá verður mjög áhugavert að sækja hana. LFÍ mun kynna hana
nánar þegar nær dregur og vera með frumkvæði að þátttöku félaga LFÍ.
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Tillaga stjórnar að starfsemi næsta starfsára
• Stefnt verði að áframhaldandi fjölgun félaga

• Haldnir verði 2-3 fræðslufundir 

• Auka fræðsluefni og fréttir á heimasíðunni.

• Styðja vel við kennslu í lýsingarfræðum í Tækniskólanum

• Vinna að réttindamálum útskrifaðra nema í lýsingarhönnun

• Fjölmenna á LUX Evrópa ráðstefnuna í Istanbúl í september

• Gefa út tímaritið Ljós

• Gefa út nýtt rit um lýsingu á vinnustöðum utanhúss

• Endurskoða ritið um Neyðarlýsingu.

• Hvetja að fegrun opinberra staða með vandaðri lýsingu.

Tillaga stjórnar að félagsgjöldum næta starfsárs
Fyrirtæki 30.000

Einstaklingar 2.800

Námsmenn* 1.500

Einstaklingar 70 ára og eldri sem hafa verið félaginu í 15 ár geta óskað
eftir niðurfellingu á félagsgjaldinu.
*Námsmenn í viðurkenndu námi í lýsingarfræðum.

Fjárhagsáætlun
Félagsgjöld 1.500.000

Sala á bókum 500.000

Aðrar tekjur 400.000

Rekstur á skrifstofu -1.250.000

Fundakostnaður -50.000

Útgáfukostnaður -570.000

Rekstur heimasíðu -130.000

Erlend samskipti -200.000

Annar kostnaður -200.000
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Heiðursfélagar
Aðalsteinn Guðjohnsen................................Reykjavík
Egill Skúli Ingibergsson ................................Reykjavík

Fyrirtæki og stofnanir
Arkís ehf. ....................................................Reykjavík
Batteríið ehf.................................................Hafnarfjörður
Dengsi ehf. ..................................................Reykjavík
Efla verkfræðistofa ......................................Reykjavík
Epal ............................................................Reykjavík
Exton ehf. ....................................................Reykjavík
Fálkinn hf. ..................................................Reykjavík
Félag húsgagna- og innanhússarkitekta ......Reykjavík
Félag íslenskra rafvirkja................................Reykjavík
GH heildverslun ehf ....................................Garðabær
Hitaveita Suðurnesja ....................................Njarðvík
Ískraft - Húsasmiðjan deild 38......................Kópavogur
Johan Rönning hf.........................................Reykjavík
Jóhann Ólafsson & Co. hf. ............................Reykjavík
Landsvirkjun ................................................Reykjavík
Ljósin í bænum............................................Reykjavík
Lúmex ehf. ..................................................Reykjavík
Luxor - Saga film ehf. ..................................Reykjavík
Mannvit hf. - verkfræðistofa ........................Reykjavík
Neytendastofa ............................................Reykjavík
Norðurorka..................................................Akureyri
Ó. Johnson & Kaaber ehf. ............................Reykjavík
Orkubú Vestfjarða ........................................Ísafjörður
Orkustofnun ................................................Reykjavík
Orkuveita Reykjavíkur ..................................Reykjavík
Pfaff hf. ......................................................Reykjavík
Raftákn ehf. ................................................Akureyri
RARIK ohf. ..................................................Reykjavík
Reykjafell hf ................................................Reykjavík
S. Guðjónsson hf. ........................................Kópavogur
Samorka ......................................................Reykjavík
Sjónstöð Íslands ..........................................Reykjavík
Smith & Norland hf. ....................................Reykjavík
Tækniskólinn ..............................................Reykjavík
Verkfræðist. Jóhanns Indriðasonar ehf..........Reykjavík
Verkís ehf.....................................................Reykjavík
Vinnueftirlit ríkisins ......................................Reykjavík

Einstaklingar
Aðalgeir Hallgrímsson ..................................Akureyri
Aðalgeir Pálsson ..........................................Akureyri
Albert Eðvaldsson ........................................Njarðvík
Andrés Ingi Magnússon ..............................Garðabær
Anna Helga Einarsdóttir ..............................Kópavogur
Auðunn Karlsson ........................................Hafnarfjörður
Auðunn Oddsson ........................................Hafnarfjörður
Auður Valdimarsdóttir ..................................Sauðárkrókur
Ágúst Gunnlaugsson....................................Reykjavík
Ágúst Hilmarsson ........................................Hafnarfjörður
Árni Grétar Árnason ....................................Akureyri

Árni Ragnarsson ..........................................Sauðárkrókur
Ásbjörn Gíslason..........................................Akureyri
Ásbjörn R. Jóhannesson ..............................Mosfellsbær
Ásgeir Helgason ..........................................Kópavogur
Ásgrímur Jónasson ......................................Kópavogur
Baldur Gíslason ..........................................Reykjavík
Benedikt Snorrason......................................Eskifjörður
Benedikt Þór Axelsson..................................Reykjavík
Benjamín G. Magnússon ..............................Kópavogur
Bergur Jónsson ............................................Reykjavík
Bergur Már Hallgrímsson ............................Egilsstaðir
Birgir Einarsson............................................Hafnarfjörður
Birgir Örn Tómasson ....................................Akureyri
Bjarki Franzson ............................................Reykjavík
Bjarni Þór Jakobsson....................................Höfn í Hornafirði
Björn Herbert Guðbjörnsson ........................Keflavík
Björn Þorgeirsson ........................................Hafnarfjörður
Bæring Jóhann Björgvinsson ........................Reykjavík
Daði S. Ágústsson ........................................Reykjavík
Darío Nunez Salazar ....................................Reykjavík
Davíð Eysteinn Sölvason ..............................Seltjarnarnes
Davíð Logi Dungal ......................................Reykjavík
Einar Ársæll Sumarliðason ..........................Selfoss
Einar Friðrik Malmquist ................................Akureyri
Einar Grétar Þórðarson ................................Seltjarnarnes
Einar Jón Pálsson ........................................Garður
Einar Júlíus Óskarsson..................................Reykjavík
Einar Matthíasson........................................Reykjavík
Einar Sigurðsson ..........................................Reykjavík
Eiríkur Rósberg Arelíusson............................Hafnarfjörður
Elís Jónsson ................................................Hafnarfjörður
Ellert Már Jónsson ......................................Reykjavík
Erla Bryndís Kristjánsdóttir ..........................Ísafjörður
Evert Stefán Jensson ....................................Hafnarfjörður
Ferdinand Alfreðsson....................................Reykjavík
Finnur Bessi Sigurðsson ..............................Akureyri
Fjalarr Gíslason............................................Reykjavík
G. Sævar Jónsson ........................................Hafnarfjörður
Garðar Lárusson ..........................................Reykjavík
Garðar Sigurbjörn Garðarsson......................Reykjavík
Gerður Thoroddsen ......................................Reykjavík
Grétar Felix Felixson ....................................Kópavogur
Guðjón Guðnason........................................Hafnarfjörður
Guðjón L. Sigurðsson ..................................Reykjavík
Guðjón M. Jónsson ......................................Reykjavík
Guðmundur Arnar Birgisson ........................Reykjavík
Guðmundur H. Pálsson ................................Reykjavík
Guðmundur S. Jónsson ................................Akranes
Guðmundur Viggósson ................................Reykjavík
Guðni Gíslason ............................................Hafnarfjörður
Guðni Lárusson............................................Reykjanesbær
Gunnlaugur Magnússon ..............................Ólafsfjörður
Halldór Hjálmarsson ....................................Hafnarfjörður
Halldór St. Steinsen......................................Mosfellsbær
Hannes Siggason ........................................Kópavogur
Haukur Arinbjarnarson ................................Borgarnes
Haukur Hauksson ........................................Reykjavík
Haukur Pálmason ........................................Reykjavík
Heimir Jónasson ..........................................Álftanes
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Helgi Már Hannesson ..................................Hafnarfjörður
Helgi Rafnsson ............................................Hafnarfjörður
Helgi Reimarsson ........................................Kópavogur
Hersir Oddsson ............................................Reykjavík
Hilmar Jónsson ............................................Hafnarfjörður
Hjörleifur Stefánsson....................................Reykjanesbær
Hlíf Böðvarsdóttir ........................................Reykjavík
Hreinn Jónasson ..........................................Reykjavík
Hörður Halldórsson ......................................Kópavogur
Ingólfur Arnarson ........................................Hafnarfjörður
Ingólfur Bárðarson ......................................Reykjanesbær
Ingvi Á. Hjörleifsson ....................................Reykjavík
Ingvi Þór Björnsson ......................................Akureyri
Jakob Emil Líndal ........................................Kópavogur
Jens Þórisson ..............................................Hafnarfjörður
Jóhann Lúðvík Haraldsson............................Hafnarfjörður
Jóhannes Arnar Ragnarsson ........................Reykjavík
Jón Gísli Harðarson......................................Reykjavík
Jón Hilmar Jónsson ......................................Seyðisfjörður
Jón Otti Sigurðsson......................................Garðabær
Jón Sturla Ásmundsson ................................Reykjavík
Jón Viðar Óskarsson ....................................Reykjavík
Jónas Friðgeirsson........................................Seltjarnarnes
Katrín Elíasdóttir ..........................................Seltjarnarnes
Kjartan Óskarsson........................................Garðabær
Kolbeinn Bjarnason......................................Reykjavík
Kristján Guðmundsson ................................Akranes
Kristján Sveinbjörnsson ................................Álftanes
Lárus Einarsson............................................Hvolsvöllur
Leifur Ragnar Magnússon ............................Reykjavík
Magnús Kristbergsson..................................Reykjavík
Magnús Siguroddsson..................................Reykjavík
Magnús Sædal Svavarsson ..........................Reykjavík
Marteinn Huntingdon-Williams ....................Hafnarfjörður
Matthías Ólafsson........................................Garðabær
Oddgeir Már Sveinsson ................................Hveragerði
Olgeir Helgason ..........................................Reykjavík
Ófeigur Sigurður Sigurðsson ........................Reykjavík
Ólafur Davíð Guðmundsson ........................Reykjavík
Ólafur Grétar Guðmundsson ........................Reykjavík
Ólafur Jón Sigurðsson ..................................Reykjavík
Ólafur Marel Kjartansson ............................Seltjarnarnes
Ólafur Sigmundsson ....................................Reykjavík
Ólafur Stephensen Björnsson ......................Kópavogur
Ómar Ingi Eggertsson ..................................Reyðarfjörður
Óskar Hraundal Tryggvason ..........................Reykjavík
Óskar Jónsson ............................................Reykjanesbær
Óskar Þorsteinsson ......................................Kópavogur
Óskar Ögri Birgisson ....................................Kópavogur
Pétur Karl Sigurbjörnsson ............................Kópavogur
Pétur Ólafur Hermannsson ..........................Reykjavík
Ragnar Daníel Stefánsson ............................Hafnarfjörður
Ragnar Martensson Lövdahl ........................Kópavogur
Ragnar Þórarinn Bárðarson ..........................Hafnarfjörður
Rósa Dögg Þorsteinsdóttir............................Grindavík
Runólfur Bjarnason ......................................Hafnarfjörður
Sigríður Sigurðardóttir..................................Akureyri
Sigurður Breiðfjörð Jónsson..........................Reykjavík
Sigurður G. Símonarson ..............................Reykjavík
Sigurður Haukur Magnússon........................Reykjavík
Sigurður Ingi Ragnarsson ............................Sauðárkrókur
Sigurður Ingimarsson ..................................Kópavogur
Sigurður Sigurðarson....................................Reykjavík
Sigurður Strange..........................................Reykjavík
Sigurþór Aðalsteinsson ................................Hafnarfjörður
Sigurþór Guðmundsson................................Stykkishólmur
Sindri VIborg................................................Reykjavík

Símon R. Unndórsson ..................................Reykjavík
Skúli H. Norðdahl ........................................Reykjavík
Snorri Ingimarsson ......................................Reykjavík
Snorri Sturluson ..........................................Hafnarfjörður
Snæbjörn Þór Ingvarsson ............................Hafnarfjörður
Stefán Agnar Hjörleifsson ............................Reykjanesbær
Stefán Harðarson ........................................Reykjavík
Sturla Már Jónsson ......................................Seltjarnarnes
Svanbjörn Einarsson ....................................Kópavogur
Svanborg Hilmarsdóttir ................................Reykjavík
Sævar Óskarsson ........................................Ísafjörður
Thomas Kjartan Kaaber................................Garðabær
Tómas Björn Ólafsson ..................................Kópavogur
Tómas Sæmundsson ....................................Akureyri
Trausti Sveinbjörnsson..................................Hafnarfjörður
Valgerður Hrund Skúladóttir ........................Reykjavík
Valur Benediktsson ......................................Akureyri
Vignir Bjarnason ..........................................Reykjavík
Vilhjálmur Magnús Vilhjálmsson ..................Hafnarfjörður
Víðir Kristjánsson ........................................Kópavogur
Zophanías Þorkell Sigurðsson ......................Garðabær
Þorleifur Thorlacius Finnsson ........................Kópavogur
Þorsteinn Geirharðsson ................................Reykjavík
Þorsteinn Sigurjónsson ................................Garðabær
Þorsteinn Sveinsson ....................................Reykjavík
Þorvaldur Finnbogason ................................Reykjavík
Þór Stefánsson ............................................Selfoss
Þórarinn Stefánsson ....................................Reykjavík
Þórdís Rós Harðardóttir................................Reykjavík
Þórdís Zoëga ..............................................Reykjavík
Þórður Guðmundsson ..................................Garðabær
Þórður Haukur Ásgeirsson............................Blönduós
Þórhallur Halldórsson ..................................Reykjavík
Ögmundur Kristgeirsson ..............................Kópavogur
Ögmundur Þór Jóhannesson ........................Kópavogur
Örlygur Jónasson ........................................Selfoss
Örn Guðmundsson ......................................Hafnarfjörður
Örn Jónsson ................................................Reykjavík
Örvar Ármannsson ......................................Kópavogur
Örvar Ásmundsson ......................................Reykjanesbær

Nemendur í ljóstækni
Ásgeir Örn Ásgeirsson..................................Reykjavík
Ásta Logadóttir............................................Danmörk
Daníel V. Elíasson ........................................Reykjavík
Davíð Hafsteinsson ......................................Akureyri
Einar Sveinn Magnússon ..............................Mosfellsbær
Eiríkur Hansen ............................................Höfn
Embla Sigurgeirsdóttir..................................Seltjarnarnes
Guðmundur Bjarnason ................................Selfoss
Hlynur Örn Björgvinsson ..............................Horsens, Danmörk
Júlía Björk Þórðardóttir ................................Akureyri
Karl Kristinn Þórhallsson ..............................Reykjanesbær
Kristján Gunnar Kristjánsson ........................Reykjavík
Magnús Einarsson ......................................Álftanes
María Björk Stefánsdóttir ............................Reykjavík
Óðinn Vignir Jónasson..................................Kópavogur
Steinunn Jónsdóttir ......................................Reykjavík
Steinunn Lindbergsdóttir ..............................Reykjavík
Vala Ólöf Jónasdóttir....................................Reykjavík
Þorvaldur Steinþórsson ................................Reykjavík
Þórir Þórisson ..............................................Reykjavík
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