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D ette har så langt vært en super bra sesong.
Jeg har nådd alle målene jeg har satt opp for

sesongen 2002.
Jeg har som eneste Norske fører kvalifisert til super 
A - lisens, og kan dermed kjøre Formel Super A 
(FSA) neste sesong. 
Jeg har vunnet alle løp jeg har kjørt i Norge i år. 
Norgesmester i FA.
Norgesmester i ICA.
Nordisk mester i FA.
Vinner av Vega Cupen i FA.
Vinner av første løp i Giga Cupen i ICA.
Vinner av første løp i Norges Cupen i ICA.
Jeg har også hatt stor suksess ute i Europa i år i FA. 
I Europa Mesterskapet ( EM ) har jeg en 3. og en 
8. plass fra de to første finalene. Ligger så langt på en
7. plass sammenlagt i EM. 
Jeg har også kjørt andre mesterskap for å få trening til
EM, der har resultatene blitt
3. plass Fagnes Trophy, Belgia.
4. plass Belgisk Mesterskap.

Når denne går i trykken gjenstår det to EM finaler
som går i Belgia og Verdensfinalen som går i Italia.

SESONGEN 2002



Som aktør i bilbransjen gjennom import av
Amerikansk Ford har vi stor interesse for

bilsport. Utvikling av nye førere tar tid og kos-
ter mange penger. Gokart er et utmerket start-
punkt for unge førere med bilsport-interesse og
gjennom dette vil det raskt bli klart om videre
potensial er tilstede. Gokart som sport koster
også tid og penger, og mer jo ”bedre” man blir.
Stian Sørlie er blitt en god fører til glede for
sporten og for sine omgivelser. Vi har sponset
Stian i en årrekke og vi føler at vi får mye tilba-
ke både i form av god reklame og gjennom
arrangementer Stian tilbyr sine sponsor-
kontrakter. Han setter også eksempel for annen
ungdom. Vi synes pengene vi bruker på dette er
vel anvendt og anbefaler andre et engasjement i
en fin sport.

US Ford – Olav Fossum – Adm.dir
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Jeg startet med karting i 1994, da i klassen Mini hvor jeg
fikk mange bra resultater, som  vinner av Vega Cupen og

Norgesfinalen 1996. Byttet klasse i 1997 til Intercontinental
A (ICA). Sesongen 1998 ble de beste resultatene, NM sølv,
seier i  Team Karting Cup, og niende plass i Nordisk
Mesterskap.

I sesongen 1999 kjørte jeg ICA i Norge og Formula A (FA)
i Sverige. Denne sesongen fikk jeg ikke så gode resultater,
men var rask. Beste resultater, Fjerde plass i Norwegian
cup, åttende plass i Viking Trophy.

I sesongen 2000 kjørte jeg de samme klassene som 1999.
Nå kom erfaringen fra 1999 sesongen til sin rett. Beste
resultater, vinner av Vega Cupen, vinner av Giga Cupen
runde tre og fire, sølv NM ICA, sølv NM FA, sølv i
Norgesfinalen ICA. 
39. plass EM i ICA.

I sesongen 2001 ble jeg Norgesmester i FA og fikk bronse i
ICA. Kjørte min første sesong i EM serien i FA, i EM er det
ca. 110 førere som kjemper om 34 plasser i finalen. Kvalet
inn til finale i 6 av 8 finaler. Det beste resultatet jeg fikk var
en 12. plass i Sarno. Her hadde jeg en heat seier og en
3. plass før finalen. Ble nr. 37 i EM sammenlagt.
Kjørte i det Belgiske og det Franske mesterskapet for å få
trening.



N.A.F. Øvre Østfold er en klubb med mange aktive motorsportsutøvere. Vi er heldige og meget stolte
av å ha Stian Sørlie som representant for vår klubb. Han har tross sin unge alder, allerede oppnådd

meget gode resultater nasjonalt og ikke minst internasjonalt. Med hans meget seriøse og målbevisste
satsning er vi sikker på at han vil nå meget langt innen motorsport. Vi ønsker å støtte Stian og hans
team med videre satsing innen sporten. Med hans positive holdning ønsker vi å bruke han aktivt innen
vår klubb for å stimulere andre ungdommer til en satsing innen motorsport.

“Vi er heldige og meget stolte av å ha 
Stian Sørlie som representant for vår klubb.”
“Vi er heldige og meget stolte av å ha 
Stian Sørlie som representant for vår klubb.”

N.A.F Øvre Østfold

Ivar Frode Andersen
avd.leder



2003

Mine planer er å kjøre VM serien i klassen
Formel Super A (FSA) i 2003. Kjører for

samme teamet som i 2002, P.D.B. Racing Team
(Peter De Bruijn), Nederland. Håper på å få
økonomi til å kjøre det Italienske mesterskapet i
tillegg til flere åpne mesterskap ute i Europa for å
få mer erfaring. Målet for sesongen 2003 er:

Nordisk mester og 
medaljeplass i 
Verdensmesterskapet i 
klassen FSA.



Norges Bilsportsforbund anser Stian Sørlie
som et av Norges store talenter innen

kartsport, og han er dessuten en viktig støtte-
spiller for oss i vårt arbeide med barn og
unge. Han opptrer som en god representant
for sporten og vårt forbund. Han er en seriøs
utøver som målbevisst satser med tanke på å
gå videre til en formel-bil klasse i 2004.

“Han er en seriøs utøver 
som målbevisst satser 
med tanke på å gå videre til en 
formel-bil klasse i 2004.”

NORGES BILSPORTFORBUND

Arild Antonsen
Generalsekretær

“Han er en seriøs utøver 
som målbevisst satser 
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MÅLSETTING

(2006)

Formel 3000
(2005)

Britiske Mesterskapet
Formel Bil (2004)

Formel Super A VM-serie 
(2003)

Karting: Formula A EM-serie.
(2001/2002)

Karting: Int.klasser internasjonale løp.
(1999/2000)

Karting: Mini og Int.klasser nasjonalt.
(1995/96/97/98)



Stian Sørlie, member of the PDB Racing team. At the start of the season 2000 on advice of Mr. Peder
Öberg who is our swedish dealer contact has been made between Stian and our group. During the

first year that Stian went racing international class outside of Norway he learned a lot and he took the
new experiences very easy. That was one of the reasons that we decided to move him up to Formula A
class and enter him in the European Championship 2001. Again he proved to learn fast. He won the
Norway Championship in 2001. He has become very stable during the season of 2002, in the top of his
class, Formula A. Stian has became calmer and he has got more experience. In 2002 he won the Norwe-
gian Championship and also the Nordic Championship. Looking at the improvement Stian made in only
such short period of time, I’m convinced that he will continue to do so in the future, and his strong spi-
rit for racing will help him a lot. A personally hope that Stian will stay with our team for next season
2003.

Your sincerely

Racing Team

“Lokking at the improvement Stian made in only such a short period of
time I’m convinced that he will continue to do so in the future, and his
strong spirit for racing will help him a lot.”

Peter de Bruijn

“Lokking at the improvement Stian made in only such a short period of
time I’m convinced that he will continue to do so in the future, and his
strong spirit for racing will help him a lot.”



Stian er en talentfull, disiplinert og målbevisst
idrettsmann. Hans ambisjoner om å nå helt til

topps i sin idrettsgren (Formula 1) er inspirerende
og virker troverdig og realistisk, sett i lys av hva
Stian har prestert denne sesongen. Det er en glede å
få lov å være med å hjelpe Sitan til og nå sine mål.

A. Haare
First Hotels
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