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Årsmøtesak 4:

Konstituering

Årsmøtesak 5:

Årsmelding 2016

Styret har bestått av:
Leder:

Geir Knutzen

Nestleder:

John Ivar Evjen

Kasserer:

Tor Bach

Styremedlem:

Ove Aanonsen

Styremedlem:

Ann-Kristin Fjellstad

Styremedlem:

Marte Frotjold

Styremedlem:

Liv Janne Syrstad

1. varamedlem:

Berit Solem

2. varamedlem:

Marit Figenschau

3. varamedlem:

Atle Olav Sognli

Knut Even Wormdal var i stillingen som daglig leder frem til høsten 2016.
Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 58 saker i årsmøteperioden. Det er
avholdt 4 avdelingsmøter, som inkluderer julemøtet i Ulvåshytta.
Det er i tillegg avhold to ekstraordinære årsmøter i 2016 der bygging og finansiering
av flerbrukshus på Nedre Rømme og ansettelse av daglig leder i inntil 100 % stilling
har vært hovedsakene.
Sentrale saker som har vært til behandling:
 Årsmøteforberedelser
 Ekstraordinære årsmøter.
 Jubileumsfest 115 år
 Budsjetter og regnskap
 Sponsoravtaler og fordeling av sponsormidler
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Jubileumsfest
Flerbrukshus
Medlemsregister
Daglig Leders egen oppsigelse og arbeidet med ansettelse av ny Daglig leder
Reguleringsplan for Idrettsparken
Kiosk/lager i Idrettsparken
Interne søknader om tilskudd
Høring om Ungdomsskole i Idrettsparken
Klubbadmin

OIF har også i 2016 vært medarrangør av 17. mai representert med fotballavdelinga.
Det har vært stor aktivitet i OIF’s mange avdelinger. Det drives godt og det har vært
godt besatte avdelingsstyrer.
OIF arrangerte jubileumsfest i februar. Jubileumsfesten ble arrangert med ca 50 til
stede. Ved slike anledninger er alltid æresmedlemmer og tidligere mottakere av OIF’s
hedersdiplom spesielt invitert. Arrangementet ble hold i klubbhuset.
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AVDELINGENE:
Anleggsavdelinga:
Styrearbeidet har vært preget av godt internt samarbeide og det er lagt ned en stor
innsats for å nå målsettingene rundt idrettsparken og klubbhuset.
Klubbhuset:
Klubbhuset har i 2016 blitt brukt mere enn noen gang tidligere. Totalt er det foretatt
258 bestillinger. Den interne utleie har gått opp og den eksterne utleie har gått litt
ned.
Aktiviteter: Maling utvendig, adgangskontroll utvendige dører, nytt rekkverk veranda,
utvendig belysning forbedret, nye gardiner, fiber lagt inn.
Idrettsparken/Garasjegjengen:
Garasjegjengen har blitt forsterket i løpet av året med flere faste bidragsytere på
dagtid. Sommerstell av baner har pågått som normalt og i tillegg har gjengen tatt på
seg vintervedlikehold (brøyting) av banene for IKAS. Dette har foregått gjennom
turnusordning og har fungert meget godt. Nytt og bedret brøyteutstyr innkjøpt for å
lette og bedre jobben. Utstyr og drift finansieres gjennom tilskudd fra kommunene og
betaling for vintervedlikehold fra IKAS. Idrettsparken holdes i veldig god stand takket
være de frivillige og deres innsats. Et anlegg å være stolt av.
Samme gjengen gjorde forberedelser og riving av tak på fjøset som skulle rives til
fordel for et nytt garderobebygg/flerbrukshus.

Atletavdelinga:
Atletavdelingen leier fremdeles lokaler til Orkdal MC-klubb på Fannremsmoen.
Avdelingen har også i 2016 administrativt vært underlagt hovedstyret. Ingen
endringer på treningstilbud til brukere.
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Fotballavdelinga:
OIF fotball har i perioden avhold 7 styremøter og behandlet 32 saker.
OIF fotball har nå nesten 600 aktive spillere og 100 trenere/lagledere.
Utdanning av trenere i aldersbestemt fotball er fortsatt førsteprioritet i OIF fotball.
Våre trenere viser et stort engasjement i forhold til å heve sin kompetanse. Dette
hever kvaliteten i arbeidet med barna, ikke bare med tanke på ferdigheter, men også
på trivsel og mestring.
Klubben har utdannede trenere fra laveste klasse for å ha strukturert og ryddig
opplegg til spillerne.
Klubben er sertifisert som Kvalitetsklubb gjennom NFF og ble resertifisert i 2016.
Det er fremdeles en økning i antall jenter i klubben og stilte i sesongen med to
kvinnelag på seniornivå og flere leg under seniornivå.
Minifotballen (6-10 år) opplever stadig vekst og hadde ca. 20 minilag i siste sesong.
Damer senior vant sin divisjon og rykket opp og er fra neste sesong i 2. divisjon.
Herrer senior A vant sin divisjon, men pga. omlegging av seriesystemet holdt det ikke
til opprykk etter tap i kvalifisering til 4. divisjon. Senior Herrer B vant sin divisjon
(6.div), men tapte også kvalifisering for opprykk.
Orkanger Diamonds gjennomført en god sesong med en stabil spillergruppe og et
stabilt støtteapparat.
Avdelingen har arrangert flere turneringer der Orkdal Sparebank Cup er det største.
Deltakelsen i alle cuper har vært god og inntektene har også vært gode.
OIF fotball jobber aktivt med å stå frem som en ansvarlig aktør med holdningssterke
spillere og ledere i alle ledd. OIF fotball ønsker å fremstå som inkluderende.
Banesituasjonen i Idrettsparken er meget god det meste av året og OIF fotball takker
OIF Anlegg for en meget god jobb med banene i Idrettsparken.
Fotballavdelinga har hatt godt økonomisk inntektsår, men også økte utgifter som
førte til en stort underskudd i 2016.
Orkla Sparebank Cup er hovedinntektskilden for avdelingen..
OIF Fotball takker nye og gamle medhjelpere for innsatsen i 2016.
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Friidrettsavdelinga:
Ingen organisert aktivitet i friidrettsavdelingen i 2016. Her mangler det et styre og
ildsjeler for å få i gang et godt tilbud for de som er interessert i friidrett.
Friidrettsanlegget brukes av trimmere og av skoler.

Håndballavdelinga:
OIF Håndball har i perioden avhold 5 styremøter og behandlet 29 saker.
Håndballstyret arbeid i 2016 har gjennomgående vært preget av godt samarbeide
internt i styret, og mellom styret og klubbens trenere, lagledere, spillere, foresatte og
øvrig støtteapparat. Styret har stort sett vært representert på avdelingsmøtene i OIF.
Det er blitt avholdt trener og lagledermøter gjennom sesongen og møter med bl.a.
naboklubber og NHF Region Nord.
Rekruttering av spillere er stabilt, med noe frafall på guttesiden der mange velger
andre idretter når de er oppe i tenårene.
Økonomien i avdelingen er god på tross av store faste utgifter der hall-leie er den
største utgiften.
Her ser det nå ut som om det blir lavere halleie for alle under 19 år. Dette betyr at
tillitsvalgte i avdelingen kan bruke mere tid på aktivitet fremfor økonomi.
Markeds - og økonomiutvalget legger ned mye jobb på inntektssiden gjennom
organisering av dugnader og andre viktige inntektsbringende tiltak.
Sportslig utvalg jobber med å tilrettelegge for den sportslige aktiviteten. Mange lag
som skal samordne treninger og det er mange trenere og ledere som skal på plass.
Avdelingen har et stabilt antall lag i forhold til tidligere sesonger og OIF Håndball
klarer å holde på de fleste spillere til de er passert 14 år. Det er også god stabilitet på
trener og lagledersiden i avdelingen.
OIF Håndball har i 2017 også hatt flere arrangementer som gir aktivitet og inntekter.
Miniturneringer, Julecup, håndballskole og regionsamlinger er noen av
arrangementene.
Det legges ned en stor dugnadsinnsats blant de som er tilsluttet OIF Håndball. Dette
er viktig for å ivareta et stort aktivitetsnivå i avdelingen.
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Orienteringsavdelinga:
Orienteringsavdelingen har hatt et fullt besatt styre og det er avhold 4 styremøter og
1 medlemsmøte. 20 saker er behandlet. Økonomien er god.
Avdelingen har vært representert i mange møter, bl.a. på kretsting.
Avdelingen har arrangert og vært med på flere løp og arrangementer gjennom
sesongen. Treningsløp, klubbmesterskap, avslutningsløp i Knyken, skolemesterskap.
Klubbmestere i 2016 ble: Anne Moa Solstad, Liv Randi Fandrem, Mette Moa, Torill
Rehaug, Oddveig Lien, Tore Kanestrøm, Halvard Kjønli, Øyvind Østeggen, Ola
Neraune.
Rolf Wærnes ble Midt- Norsk mester i sprint 26/8 på Os i Østerdalen. Mange andre
gode resultater fra representanter i avdelingen også i diverse løp gjennom sesongen.
Det er også jobbet med oppdatering av kart og det planlegges et nytt sprintkart for
Orkanger sentrum.
På Tur-O postene ble det solgt over 91 konvolutter og over 60 stemplingskort.
Her var første løp 22. mai på Finn-fram-dagen i Ulvåsen med 50 deltakere på
forskjellige løyper.
Avdelingen har fått tildelt flere arrangementer i 2017, bl. a finaler Norgescup sprint
og mellomdistanse, O-Idol og NM junior stafett i Idrettsparken/Orkanger sentrum
(sprint) og Knyken skisenter.

Skiavdelinga:
OIF Ski har i perioden avholdt 10 styremøter.
Ny leder ble valgt i 2016.
Økonomien i avdelingen er god selv med et lite underskudd siste år.
Nettbutikk ble åpnet for å handle avdelingens skibekledning. Skiavdelingen har fått ny
sponsor på skibekledningen.
Avdelingen hadde et godt salg fra kiosk i forbindelse med treninger i Ulvåsen.
Avdelingen hadde også i 2016 flere arrangement.
Bråttåbjønn i juni ble en suksess med videreføring av barne,- og ungdomsstafett.
Avdelingen planlegger mere markedsføring for dette arrangementet neste å for å øke
deltakelsen.
Johan Evjens Minnerenn gikk under flotte vinterforhold og 145 deltakere i forskjellige
klasser.
ST-karusellen ble arrangert med 120 deltakere og godt salg i kiosken.
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Mange har lagt ned en god jobb med å få til disse arrangementene slik at deltakere
kunne få så gode forhold som mulig.
Skitreninger for barn og ungdom fra oktober til jul i Sondrehallen med ca 40 deltakere
i 1-7. klasse. Det ble også arrangert treninger med gode snø,- og treningsforhold fra
januar til medio april. Dette foregikk på tirsdager.
Noen av OIF utøvere har deltatt i kretsrenn og andre større renn i løpet av sesongen.
Noen voksne deltaker fra OIF også i turrenn.
OIF Ski har deltatt i Knykenstafetten og Rindalsrennet og noen var på Meråker
sommerskiskole.
Mange har stilt på dugnader for å ferdigstille tidtakerbu og rampe. Flere lys på myra,
grøfting, bygging av nye bruer og pussing av traseer.
Styret setter stor pris på all dugnad og innsats som legges ned for at løyper holdes i
god stand. Styret takker også trenere, ledere og støttespillere for innsatsen i 2017.

Svømmeavdelinga:
Styret har avholdt månedlige årsmøter med hovedsaker som dreier seg om drift av
svømmeavdelingen. Tor Erik har vært konstituert leder for Øyvind Sten høsten 2016.
Svømmeavdelingen har vært gjennom en krevende sesong som førte til noen
omrokkeringer i styret og i trenerkabal.
Svømmeavdelingen har for første gang på mange år avhold svømmekurs. Det ble
avholdt to kursrunder før sommeren, og to kursrunder etter sommeren med 45-50
deltakere hver uke.
I tillegg arrangerte avdelingen Svømmeaksjonen og kurs for innvandrere i samarbeid
med Orkanger Barneskole. Vi har i 2016 fortsatt med livredningskurs for lærerne i
Orkdal Kommune.
Det har vært tilnærmet normal stevneaktivitet gjennom sesongen.
Noe redusert svømmeaktivitet på høsten pga. færre svømmere.
Ny hovedtrener engasjert i 2016 og trenergruppen er utvidet med 4 trenere i løpet av
året og har i tillegg også hatt hjelp til styrketrening med to trenere.
Avdelingen har vært representert med 5 svømmere til LÅMØ (Landsdel
Årsklassemønstring) og en av svømmerne kvalifiserte seg til ÅM (Årsklassemesterskap
for hele landet).
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Svømmere i OIF har hevdet seg godt på stevner med mange distanseseiere og mange
personlige rekorder. Svømmerne har representert OIF Svømming på en god måte.
Babysvømminga, som ble holdt på lørdager, ble også i 2016 et populært tilbud.
Tilbudet er viktig for rekruttering til svømmesporten.
Økonomien i avdelingen er bra og 2016 hadde en høyere omsetning enn tidligere,
mest pga. større total aktivitet inkl. svømmekurs og treningsleir i Danmark. Utgiftene
har vært noe høyere enn budsjettert, mest pga. trenerlønninger og oppstart av kurs,
mens inntektene har vært noe mindre pga.

Turnavdelinga:
Det er avholdt 7 styremøter i 2016.
Det ble startet opp Teamgym høsten 2016. Dette er et tilbud for turnere som vil satse
mer og etter hvert ha NM som mål. Gruppen består av totalt 33 turnere der 15 av
dem er rekrutter.
Noen partier har fått endret dager og eller tidspunkt for å få kabalen med tanke på
treningstider i basishallen og trenerkapasitet.
Turnavdelingen er fortsatt svært populær og det er fortsatt barn og unge som står på
venteliste for å bli med.
Turnavdelingen har stor aktivitet. 40 trenere er engasjert (20 lønnede), 372 aktive
turnere, ca. 3000 dugnadstimer gjennomføres pr. år.
Turnavdelingen vil spare nesten 100 000 kr i halleie pr. år etter at leiepris i hall ble
redusert for de under 19 år. Dette er midler som vil komme godt med for våre
turnere og aktivitet.
OIF turn har vært godt representert på mange stevner rundt omkring i 2016 og med
mange gode resultater, bl.a. Busekrudtrampetten, Opplandspokalen,
Barnekretsturstevne, Ungdomsstevne, Eurogym og KM i troppsgymnastikk.
Juleavslutningen i Orklahallen ble som vanlig gjennomført første søndag i desember.
Stor turnaktivitet ble vist fram til over 500 publikummere.
OIF Turn takker foreldre/foresatte, trenere og styremedlemmer for innsatsen i 2016.
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Ulvåshytta:
Styret har avholdt 4 styremøter og behandlet 30 saker.
Det har i driftsåret vært økt aktivitet på utleie i forhold til 2015. Både leieinntekter og
salgsinntekter har ei fin utvikling.
Det har i året vært stor aktivitet på vedlikehold og fornying. Styrets medlemmer har
fordelt de mange oppgavene seg imellom.
Hytta har vært åpen og betjent 35 ganger i 2016. Tre ganger i forbindelse med påske
er det Orkanger Pensjonistforening som har vært vertskap.
Det har i driftsåret vært foretatt en del tyngre, men nødvendige investeringer, som
har tært på kapitalen. Dette var bl.a. oppgradering av sentralstøvsuger, fjernstyring
av panelovner, låssystem til ytterdør og ny oppvaskmaskin.
Dette medfører at vi har et minusresultat i 2016.
Den daglige drifta viser imidlertid en positiv utvikling med økning i driftsinntektene.

Dans:
Det ble holdt danseopplæring med Veronica Mortensen som instruktør på
vårsesongen. Semesteret startet i februar med avslutning siste uka i april.
Ca. 60 barn og ungdommer deltok på kursene, som gikk over fire kvelder pr uke.
Semesteret ble avsluttet med danseforestillingen ”Katter” i kulturhuset på Orkdal
Rådhus 30. april.
Forestillingen var av høy kvalitet. Deler av forestillingen ble vist på Orkanger Torg
under ”Byfesten” under Orkanger 2016 og på Kristin på Husaby i Skaun.
Det ble inngått leieavtale med Båtklubben Terna. Ternas lokaler er godt egnet til
danseopplæring. Til tidligere leieforhold på OTI-sentret var det kjøpt inn store speil
for montering på vegg. En del av speilene ble brukt på Terna, etter å ha blitt rammet
inn og gjort om til mobile speil.
Til høstsesongen lot seg ikke å skaffe tilstrekkelig med danseinstruktører. Det ble
derfor ikke gjennomført danseopplæring i høstsesongen.

Idrettsmerkeprøvene:
Det har vært organisert kvelder høsten 2016 for de som ønsket å ta idrettsmerket.
Her har det vært lite oppmøte, men gamle travere har vært der og en person har tatt
merket for 50. gang i 2016.
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Stikomiteen:
Følgende personer er med i Stikomiteen: Bjørn Krokdal som leder, Gøran Larsson,
Helge Wåtland, Per Morten Krokdal, Rune Mo, Ole Andreas Opphaug.
I 2016 har vi hatt 2 møter. Det har også i år vært gjort en del forefallende arbeid som
reparasjoner av bruer, rydding av trær osv. Glopper på Rømmesmyra er nå ferdig lagt.
Bruene som er tatt opp vil bli fraktet bort i løpet av vinteren. De vil bli brukt andre
steder i marka, bl.a. markaløypa. Stikomiteen har fått bevilget 23.000 kroner av
hovedlaget til innkjøp av mere plank. Disse ligger nå klar for utkjøring. Planen er å
legge disse fra Rømmesmyra mot Røåsen og Rømmesmyra mot Ulvåsen.
Skilting: Merking av Buvikløypa er ferdig. Kun 3 infoskilt mangler. Prosjektet blir
ferdigstilt våren 2017.
Stikomiteen har søkt fylket og Gjensidigestiftelsen om nye midler til skilting. Målet er
at hele Ulvåsmarka skal bli skiltet med den nye nasjonale skiltestandarden. Ole
Andreas Opphaug er prosjektleder for dette.
Vi fikk i høst en gave fra en ansatt ved Washington Mills på 3000,- bedriften doblet
beløpet til 6000,-. En gave som kommer godt med. Noe av pengene blir brukt til å
bygge en benk på Rømmesmyra. Stikomiteen takker for gaven.
Vi har også fått de gamle bruene over Follobekken og Evjensbekken i Orklaparken.
Den ene brua er fraktet opp i Ulvåsen. Det er allerede bygd en bru av noe av
materialet. Stor takk til Orkdal kommune.
Vi har også ansvaret for å skifte ut bøkene i Ulvåsmarka. Bl.a. Kvitsteinan og
Raudhåmmårn. Ut fra dette så ser det ut som om at ca. 20000 bruker Ulvåsmarka i
løpet av ett år.

Orkanger-Idrett:
Redaksjonskomiteen besto av Marit Mjøen. Marit Mjøen tok redaksjonelt ansvar for
utgivelse av begge nummer alene.
Annonsesalg ble foretatt av styreleder, kasserer og daglig leder. Bladet har et flott
design og med mye godt stoff, som gir god informasjon om aktivitetene i OIF’s regi.
Takk til redaksjonskomiteen, som utfører en viktig jobb på informasjonssida i OIF.
Distribusjon til samtlige husstander på Orkanger ble foretatt av et frivillig rodekorps.

Orkanger Idrettsforening
Årsmøte 2017
Daglig leder:
Daglig leder sa opp sin stilling med øyeblikkelig virkning i høst og hovedstyret satte da
i gang en prosess med å se på mulighet til å få til en stilling på 100 %. Flere
alternativer for dette ble vurdert, bl.a. et samarbeid med fotballavdelingen, men
endte opp med å bestemme seg for å utlyse en stilling i inntil 100 % etter at dette ble
vedtatt i ekstraordinært årsmøtet i desember. Dette vil bli utlyst i 1. kvartal 2017

Drift:
OIF hadde ca. 2000 registrert medlemmer ved utgangen av 2016. Dette er en god
økning på medlemmer fra 2015.

Hjemmesiden/sosiale medier:
Hjemmesiden www.orkanger-if.no har hatt 53.425 besøk. De aller fleste besøk
genereres fra Facebook og www.orkangervel.no. Orkanger-if.no hadde 156.580
sidevisninger. 35 % av besøkene er direkteklikk på hovedsiden og webkameraet i
Ulvåsen. (http://www.orkanger-if.no/ulvasen)
Fotballavdelinga har egen hjemmeside, www.oif-fotball.no, som fungerer som infoog påmeldingssider for avdelingas cuper.
Facebook ved årsskiftet 2016/2017:
OIFs hovedside for Facebook har 440 følgere, 60% kvinner, 39 % menn og 1% andre
(bedrifter, foreninger etc). Rekkevidde for innlegg er 5600 mennesker, men dette
utvides ved delinger.
Klubbhuset, Skiavdelinga, OIF håndball-herrer og OIF Futsal har hver sin åpne FBkonto. I tillegg bruker OIF’s avdelinger FB aktivt som kommunikasjonskanal i lukkede
interne kontoer.
Informasjonen om hjemmesiden er hentet fra statistikkdatabasen piwik.exigo.no

Materiell:
Det er i 2016 utsendt en beskjed til avdelingene om registrering av utstyr til en verdi
av over kr. 10.000,-. Dette gjelder ikke bygninger som klubbhus og Ulvåshytte.
Liste er laget etter innspill fra avdelingene og er et vedlegg til årsberetningen.
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Representasjon:
Øyvind Bakken og Knut Even Wormdal har vært styremedlemmer i IKAS. Øyvind
Togstad ble gjenvalgt som leder i Orkdal idrettsråd.

Utmerkelser:
Marit Mjøen og Rolf Værnes ble i 2016 hedret med Orkanger Idrettsforenings
hedersdiplom for utmerket innsats for OIF i mange år. Diplomet ble utdelt på OIF’s
jubileumsfest i februar 2016.
Tor Arne Opphaug ble av Orkdal Idrettsråd utnevnt til årets ildsjel 2016 i Orkdal
kommune.
Tor Arne fikk denne utmerkelsen utdelt av Ordfører Oddbjørn Bang på Idrettens
hederskveld arrangert av Sør–Trøndelag idrettskrets i Trondheim i oktober 2016.
Tor Arne fikk denne utmerkelsen med bakgrunn i sin mangeårige store innsats med å
oppgradere Idrettsparken til slik den fremstår i dag.
Orkanger IF gratulerer.
Det ble i 2016 ikke utnevnt nye æresmedlemmer.

Prestasjonspokalen:
Prestasjonspokalen ble ikke utdelt i 2016.

Gavemidler:
Det er gitt gavemidler på kr. 3000,- fra en ansatt i Washington Mill og Washington
Mills’ gav tilsvarende sum i tillegg, totalt kr. 6000,- til stikomiteen i OIF 2016

Politiattester:
Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver
for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller
mennesker med utviklingshemming. John Ivar Evjen har vært oppnevnt som ansvarlig
person for å håndtere ordningen.

Frivillighetsregisteret:
Grasrotandelen har blitt behørig markedsført og har gitt kr. 114 614,- til OIF i 2016.
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Orkanger 22.03.2017

…………………………
Geir Knutzen
Leder

…………………………
John Ivar Evjen
Nestleder

…………………………
Tor Bach
Kasserer

…………………………
Ove Aanonsen
Styremedlem

…………………………
Ann-Kristin Fjellstad
Styremedlem

…………………………
Liv Janne Syrstad
Styremedlem

…………………………
Marte Frotjold
Styremedlem
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Årsmøtesak 5- Årsregnskap:
Revisors beretning/Årsregnskap med Årsberetning, Resultatregnskap, Balanse, Noter

Orkanger Idrettsforening
Årsmøte 2017
Årsmøtesak 6- Innkomne forslag:
Ingen innkomne forslag.

Årsmøtesak 7- Fastsetting av medlemskontingent 2018:
Styrets forslag:
Medlemskontigent i OIF for 2018 foreslås uendret:
kr. 100,- for barn og kr. 200,- for voksne.
Vedtak:

Orkanger Idrettsforening
Årsmøte 2017
Årsmøtesak 8- Budsjett 2017:

Orkanger Idrettsforening
Årsmøte 2017
Årsmøtesak 9- OIF’s organisasjonsplan:

Orkanger Idrettsforening
Årsmøte 2017
Årsmøtesak 10- Valg:
Oppsett fra valgkomite:

Orkanger Idrettsforening
Årsmøte 2017
Orkanger IF takker alle aktive, trenere og ledere for
innsats i 2016.

Orkanger takker også alle samarbeidspartnere og
støttespillere for bidrag og støtte i 2016.

