
Strandgårds MiraMaja – 1999 – 2011

Maja var Biancas første hest. Hun købte hende efter hun havde solgt super-ponyen Braveheart, i 2006. Bianca købte Maja af Enemark, som havde købt hende fordi 
hun havde sprunget over en bil! Alle de 5 år vi havde hende var det da også springningen som var hendes nr. 1. Majse var ½ fuldblod, og det kunne man godt mær-
ke på hende. Hun var DV efter Hofnar og DS-hoppen Strandgårds Miracoli med Temple Wind xx som morfar og Pilar som mors morfar. 

Det blev til et enkelt militarystævne i 2006 og Bianca og Maja gik desværre glip af 2007-sæsonen da hun fik konstateret en gaffelbåndsskade på venstre forben i 
januar 2007 og senere fik hun kronisk bronkitis. Efter hun var kommet sig over gaffelbåndsskaden og havde fået al slimen op af lungerne var hun klar til at gå mili-
tary i 2008.

Sæsonen 2008 gik strygende med enkelte placeringer i CNC90 og CNC100 og til slut et distriktsmesterskab i terrænspringning. Maja sluttede sæsonen med et 1* 
stævne i Gärds i Sverige, hvor hun gennemførte og endte midt i klassen.

Militarysæsonen 2009 blev skudt godt i gang med 3 starter i CNC* i foråret. Desværre har Maja været mere end almindeligt dum i dressuren, så vi besluttede at 
sætte hende i fol med Solos Landtinus, og krydse fingre for et super føl, der forhåbentlig er lidt mere indstillet på dressur end hun er. 

Hun fik dog en 2. plads til sommerstævnet på Søborggård i den 1* og til sidste stævne i 2009-sæsonen sluttede parret med at vinde distriktsmesterskabet i både 
Military og Terrænspring.



I oktober 2009 var Maja til eksteriørkåring med løsspringning i Ringsted og blev kåret i DS med følgende karakterer og beskrivelse: 

Krop: 7787
Lemmer: 77 
Bevægelse: 757 
Springning: 78 
Helhed: 7

"Velmarkeret, knap højtstillet hoppe med stor kapacitet i springning."
Hun fik også sit R, da hun var A-hest i military.

7. april 2010, fik Maja et yndigt lille hoppeføl og klarede det hele selv da folingsalarmen ikke gik i gang, så onsdag morgen kom vi ud til to smukke hopper der 
havde det godt. Maja var en rigtig god mor og vi er meget glade for resultatet. Maja's føl har fået navnet LaMira B.

I efteråret 2010 blev Maja blevet behandlet flere gange af kiropraktor, som forsøgt at få rettet hende op. Desværre havde det ikke den tilsigtede virkning, så Bianca 
satte hende forsøgsvis op til Pernille Thiesen, som arbejdede med hende i 1½ måned. I foråret 2011 blev det mere og mere klart, at der nok ikke var noget at gøre 
ved Majas skævhed i halsen. Hun blev mere og mere vanskelig at ride, slog med hovedet og virkede som om hun havde ondt. Hørsholm Hestepraksis konstaterede 
røntgenforandringer i halsen, og et sidste forsøg med prednisolon virkede desværre heller ikke. Derfor tog vi den tunge beslutning at lade hende få fred. Mandag 
den 18. juli 2011 kørte Charlotte hende ned til Hørsholm, hvor hun blev aflivet.

Maja var en meget smuk og speciel hest, som vi altid vil mindes.


