
CE Roberto ESPH 174 Elitehingst. 
 
 
CE Roberto SPH 174 er udnævnt til elitehingst d.21.11.2016. 
 
CE Roberto er født d.27.03.2005 i Tyskland. Han blev købt til 
DK, efter at være blevet kåret i Westfalen som præmiehingst, af 
Stutteri Røgild v/ Anette og Per Nielsen pga. hans super stærke 
afstamning, hvor man finder rigtig mange statspræmierede 
ponyer og FEI ponyer .  
Far er FS Champion De Luxe, mor er St.Pr.St. Dresy-Fröhlich 
efter Dressman I. 
Efter kåring i DSP virkede han 1 bedækningssæson ved dem, hvorefter han blev opkøbt af 
Stald Toftegården v/ Inge og Lars Andersen, hvorfra han i år er solgt til ponyrytter. 

Han bestod sin materialeprøve med 768 point og blev 
færdigkåret. CE Roberto har deltaget ved DSP-championat 
og været i finalen både som 4-års og 5-års.  
Han er far til 56 afkom, inden han blev kastreret og skulle 
koncentrere sig om sin ride karriere. Der har han opnået 
landsstævneberettigelse(B-pony) 
14 hopper er kåret i SDH. Af dem 3 med sølvmedalje, det er 
hopperne Røgild’s Hortensia, BB’s Genesee og Jaqueline 

Overskovlund . 5 hopper er kåret med bronzemedalje, det er hopperne Sabrina, 
Drusbjergs Rubina, Kalbygaard’s Malou, Sarone og Rumina Stengaard . 
Han har faktisk også en kåret hingst i Pintoavlen. 
Af hans afkom er næsten halvdelen vist under rytter, og deraf er tre på nuværende 
tidspunkt med landsstævneberettigelse(B-pony) , Røgild’s Gandorf, Festina’s Cato og 
Rolsteds Viola. 23 afkom med R-status opnået ved championaterne, ved 
stationsafprøvning , samt sadelkåringer og 1-dagsafprøvninger.  

 
Han er far til den hoppe i DSP der har aflagt det 
højeste sadelkåringsresultat, hoppen Røgild’s 
Hortensia SRSDH 704 med 923 point og senere vandt 
4 års championat for kat 1 i dressur. (Billede til venstre) 
   
Flere af hans afkom begynder at klare sig godt ude på 
ridebanerne. 
 

 
Dansk Sports Ponyavl ønsker et stort tillykke med det flotte avlsresultat.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Røgild’s Bernice EBSDH 384 Elitehoppe 
 

Hoppen Røgild’s Bernice BRSDH 384 er udnævnt til Elitehoppe pr. 21.11.16. 
Hoppen er født d. 14.04.2005 hos Stutteri Røgild v/ Per Nielsen i Frederiksdal, Kjellerup 

og er i dag ejet af Merete og Gerd Reestorff i Esbjerg.  
Hoppen blev i 2008 fremstillet til kåring, blev kåret i SDH 
og blev inviteret med til Eliteskuet 
senere på sommeren, hvor hun blev 
tildelt opdrættermedalje i bronze. 
Røgild’s Bernice er efter hingsten 
Zendro SPH SPH 132, mor er 
elitehoppen Wengelo’s  Vea EBSDH 
160 efter XX-hingsten Julio Mariner. 

 
Røgild’s Bernice blev som 4-årig redet ved  DSP’s championater og blev en flot samlet 
vinder af 4-årsklassen i dressur. 
Året efter får hun sit første føl og har i alt fået 6 afkom i streg. 
Hendes afkom er : 
2010: Røgild’s Gandorf eft. CE Roberto ESPH 174 
2011: Lajgårdens Bonet Meg eft. CE Roberto ESPH 174 
2012: Røgild’s Ilean Meg RSDH 679 eft. CE Roberto ESPH 174 
2013: Juliet Meg eft. Notre Bac ESPH 143 
2014: Koket Meg eft. Røgild’s El Diaz SPH 202 
2015: Leymar Meg eft. Deinhard B DE343431959099 
Røgild’s Bernice har efter sidste føl startet sin ridekarriere op igen, og 
har for nyligt vundet Finalen i klassen for 7-års og ældre i PRI ved 
DSP’s Championat (billede t.h.),samt hun netop er blevet B-pony i 
dressur efter få starter. 

 
Af hendes afkom kan særligt nævnes Røgild’s Gandorf, han 
har deltaget i DSP-championatsfinalen som 5-års, samt han 
er blevet B-pony i dressur i efteråret (billede t.v.) 
Ligeledes hoppen Røgild’s Ilean Meg som blev kåret ved 
sadelkåring i RSDH med et samlet resultat på 737 point. 
 
 
 

 
Dansk Sports Ponyavl ønsker et stort tillykke med det flotte avlsresultat.  
 
 


