
                                            NY ELITEHINGST I DANSK SPORTS PONYAVL 

                  Hingsten Atlas Stengaard er udnævnt til Elitehingst i DSP  1.december  2019 

 

Atlas Stengaard er født d. 24.04.2003 hos Anita Kjær Hansen, Stengaard i Haslev og er i dag 

norsk ejet. 

Atlas Stengaard er efter hingsten Nørlunds Atlantic SPH 122 , mor er elitehoppen Déjávú Af 

Stensnæs ESDH 159, morfar er elitehingsten Manitu N. ESPH 95. 

 

Atlas Stengaard har en lang karriere bag sig. Han startede allerede som føl med at være med til 

følskue.  3 år gammel fremstilles han til kåring, hvor han opnår bedækningstilladelse, og står som 

fløjhingst blandt 20 fremstillede unghingste. 4 år gammel går han stationsafprøvning med et 

resultat på 7.53 point, kvalificerer sig også samme år til championatet i både spring og dressur. 

Bliver som 5 års færdigkåret i DSP med en opdrættermedalje i sølv. Han starter i 

championatsfinalerne i dressur og spring som 5-års og og igen i dressur som 6-års . Atlas 

Stengaard er A-pony i dressur , inden han i 2014 bliver solgt til Norge, hvor han i dag stadig er 

aktiv dressurpony, nu med sin 6.rytter i Norge . Atlas Stengaard har bl.a. startet i Norsk 

Mesterskab i 2014 og 2016.  

Inden salget til Norge har Atlas Stengaard også været aktiv avlshingst og er far til 32 registrerede 

afkom her i Danmark.  

 

Atlas Stengaard er bl.a. far til bronzemedaljehopperne Amazone Stengaard,som har bestået 

rideafprøvning i dressur med 767 point i dressur , Rolsted’s Amanda II, som har bestået 

rideafprøvning i springning med 775 point, Wiana’s Atlanta, som har bestået rideafprøvning i 

dressur med 749,5 point,samt springning med 745 point, har deltaget i championaterne i dressur 

som 4, 5, 6 og 7 års,  er i dag  B-pony i dressur , sølvmedaljehoppen Athene Stengaard, som har 

bestået rideafprøvning i dressur med 849 point, samt deltaget i championatet som 4 års, samt 



guldmedaljehoppen  Atlantis Stengaard, som har bestået rideafprøvning med 814,5 point .  

Der kan desuden nævnes  VIP Alaska, som er B-pony i military,  den avlsgodkendte hingt i Pinto, 

Svalebo’s Leonardo, som også er B-pony i dressur. Der foruden er der flere SDH –hopper, med 

bestået rideaprøvninger, samt flere afkom, som har gået med i championatsklasserne, der kan 

især nævnes Achilleus Stengaard som vinder 4-års championatet i springning. 

  

Bronzemedaljehopperne Rolsted’s Amanda II (tv) og Amazone Stengaard (th) 

og herunder Wiana’s Atlanta  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     



Sølvmedaljehoppen Athene Stengaard  

 
 

Guldmedaljehoppen Atlantis Stengaard  

 

 



                               B-pony i military VIP Alaska  

 
                                                            Achilleus Stengaard, vinder af 4-års springchampionat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dansk Sports Avl ønsker tillykke med de flotteavlsresultater  


