
26.03.2012 01:17:08 / Jóhannes  

Hundar til sölu 

Netfangið mitt ef það eru spurningar. 

vma293257@vma.is 

 
26.03.2012 01:12:21 / Jóhannes 

Hundar til sölu 

Erum með tvo hunda til sölu.(snöggir)  

Þeir eru undan hundi úr Bjarnastöðum sem er undan Mac sem var fluttur inn. 

Og tíkini okkar sem er frá Jóndór í Ærlæk. Tíkin okkar er mjög virk og dugleg og auðvelt að þjálfa hana. 

Þeir eru ekki ættbókarfærðir en eru hreinir border collie. Eru tilbúnir til afhvendingar. 

 
 

25.07.2011 08:30:03 / dadastadir  

Jón Geir 

Takk fyrir kveðjuna og hlýleg orð. Alltaf gaman þegar einhver skreytir gestabókina :). Cesar og Pressa 

eru talsvert skyld og ekki stóð til að leiða þau saman. Náttúran tók fram fyrir hendurnar á okkur og 

útkoman varð þessir fallegu mórauðu hvolpar. Þau hafa greinilega bæði brúnt í erfðamenginu og má gera 

ráð fyrir að það sé í gegnum ættlegginn sem þau eru skyld. Við vorum búin að veðja á að liturinn kæmi 

frá Ljós, en auðvitað gæti hann vel komið frá Garry líka. Ekki ólíklegt ef þú hefur verið að fá brúnt... 

 
24.07.2011 11:12:40 / Jón Geir  

Til gamans 

Góðan dag. Þaað er alltaf gaman að fylgjast með hér á þessri síðu það er nefnilega svoleiðis að þegar 

maður er búinn að smitast af áhuga á þjálfun og ræktun border collie fjárhunda er ekki aftur snúið. 

Gunnar á Daðastöðum á miklar þakkir skildar fyrir frábært brautriðjenda starf í ræktun og þjálfun bc hér 

á landi, það eru all flestir sem eiga og nota hunda að njóta góðs af hns vinnu. En svona til gamans þá 

langar mig að heyra álit ykkar, ég var að skoða myndir af goti hjá ykkue þar sem eru 3 brúnir hvolpar og 

ég sé að Garry er afi beggja foreldra ég fékk got um daginn þar sem 2 eru brúnir og báðir foreldrar eiga 

Garri fyrir afa. þetta er valla alger tilviljun. Sethérna slóðina á síðuna mína endilega kíkið þar inn. grof-

skaftartungu.blogcentral.is 

kv Jón Geir 

 
21.06.2010 12:49:31 / Ragnar Björnsson 

Óska eftir hundi. 

Sæll Gunnar. Skrifaði þér tölvupóst. 

Er búinn að finna hvað fór úrskeiðis þegar ég gat ekki skrifað í gestabókina eins og menn sjá. 

KV. Raggi Rollulausi 

 
15.04.2010 09:15:07 / dadastadir  

Velkominn í hópinn 

Sæll Ragnar, og velkominn í hópinn! Vonandi gengur þér vel að fá aðgang að kindum. Takk fyrir 

kveðjuna. 

 
14.04.2010 10:32:03 / Raggi 

Flottir hundar. 

Sæll Ragnar heiti ég og er að reyna stunda smalahundasportið. 

Gengur erfiðlega í Rvk. en ég neita að gefast upp. Gaman að geta fylgst með vönu fólki gera listir sínar. 
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Takk kærlega. 

Raggi. 

 
16.11.2009 08:59:48 / dadastadir / http://dadastadir.blogcentral.is/ 

Einar Kr. 

Komdu sæll Einar og takk fyrir innlitið. 

Hundurinn úr Finnstungu er undan Soffíu frá Daðastöðum, og Tígli frá Eyralandi. Þú getur fundið 

ættartölur þeirra inn á vef Smalahundafélagsins: http://smalahundur.123.is/. Ættartalan hennar Soffíu 

ásamt mynd er líka að finna hér, sjá: http://dadastadir.blogcentral.is/sida/2375060/ 

M.b.kv. 

 
10.11.2009 01:36:43 / Einar Kristinn Brynjólfsson 

Gaman að skoða 

Langaði aðeins að kvitta fyrir heimsóknina. Kem oft hér inn til gamans. 

Ég á hund frá Finnstungu sem er undan hundi frá ykkur. Ég var einmitt með hann á námskeiði í Hunaveri 

nú um helgina og gat ekki greint annað en að Gunnar væri ánægður með hann. Getið þið sent mér 

einhverjar upplýsingar um hundinn sem fór í Finnstungu? 

Kær Kveðja 

Einar Kr 

Mið Samtúni 

 
15.10.2009 08:42:43 / dadastadir  

Ólafur 

Sæll Ólafur, þú færð svar við fyrirspurninni í e-mail :) 

Bestu kveðjur. 

 
15.10.2009 08:39:19 / dadastadir  

Sverrir og Hekla 

Takk fyrir þessa fallegu kveðju Sverrir.  

 

Já það væri reglulega gaman að fá myndir af Heklu. Ég man vel eftir henni. Hún var stærst og feitust af 

systrum sínum :D og varð strax mikill karakter. Við vorum mjög hrifin af henni.  

 

Gaman að fá að fylgjast með! 

 

Bestu kveðjur frá Daðastöðum 

 
14.10.2009 10:38:08 / Sverrir Leó Björnsson / http://kaninubaendur.blogcentral.is 

HEKLA 

Sverrir heiti ég og á hvolp frá ykkur. Hekla heitir hún og er undan Skottu og Dan (heitir Ýla á ykkar 

myndum)... Mig langaði bara að segja ykkur smá fréttir til gamans. Hekla er allveg einstök og er öll að 

koma til. Farinn að fara í kindurnar og smala þeim ... Bróðir minn átti hund frá ykkur sem hét Lappa og 

hún var mjög góður smalahundur, sem dó úr lúgnabólgu rétt áður en ég fékk Heklu. Hekla er allveg 

einstök og þykir mér allveg ofboðslega væntum hana. Hún verður 8 mánaða núna 24 okt. Mig lagnaði 

bara að þakka ykkur fyrir þetta einstaka dýr. :) :) ... Ef þið viljið fá myndir til gamans þá sendiði mér E-

mail ... slóðin er  

 

sveppileo@hotmail.com 
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Takk :) 

 
12.10.2009 08:13:57 / Ólafur Hákonarson / http://.. 

Tik 

Hææ hææ.. 

eg og fjölskyla min erum að leita okkur að border collie tik helst loðin , hvaða möguleikar eru i boði ? 

  
15.04.2009 09:27:24 / Valli / http://tekkur.123.is 

Gaman að fylgjast með 

hæ og takk fyrir síðast. það er gaman að geta fylgst með því sem er að gerast hjá ykkur í ræktuninni og 

allveg stór merkilgt þetta með 9 tíkurnar kveðja Valli 

 
26.03.2009 12:35:23 / Kristín Sigmarsdóttir / http://www.leitarhundar.is 

Skemmtileg síða 

Gaman að síðunni. Við höfum átt marga hunda innan samtaka okkar Leitarhundar SL sem hafa annað 

hvort verið frá Daðastöðum eða undan hundum frá Daðastöðum. Þökkum samstarfið í gegnum árin. 

 
24.03.2009 10:09:53 / Kristín / http://brekka.123.is 

Hæ 

Flott síða gaman að skoða myndirnar og til hamingju með allar þessar tíkur ótrúlegt :)  
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