
stolt til sin hund.
Selv om det ser lykkeligt ud, når de sidder derhjemme 
i køkkenet i Fredericia, skal man ikke tage fejl. Der 
ligger hård træning bag. Én gang i ugen træner Diana 
og Rocky lydighed i Dansk Civil Hundeførerforening, 

én gang i ugen kører de til 
Tjæreborg eller Esbjerg og 
træner livredning i vandet, 
og lydighedstræningen hol-
des desuden opdateret på 
privaten én time dagligt.
Hunde er endnu ikke god-
kendt som livreddere i Dan-
mark, men Diana ved godt, 
hvad hun ville beskæftige 
sig med, hvis loven en dag 
skulle blive ændret.
- Så skulle vi være livred-
dere, siger hun uden at 
blinke.
I dag arbejder hun som 
profiloperatør for virksom-

Fra han var hvalp, er Rocky blevet 
trænet til at bjærge nødstedte men-
nesker i vandet. I dag har Diana 
bevis på, at hendes newfoundlæn-
der er Danmarks bedste livredder 
på fire ben. 
På afstand kunne det se ud, som om 
Diana og Ole har været på Hjalle-
rup Marked og fyldt bagagerummet 
op med uldne strømper. Men det er 
såmænd bare deres to newfound-
lændere, Rocky og Cindy, der ud-
sætter bilens bagparti for en mindre 
styrkeprøve.
Det er fredag, og Diana Scarpi, 31, 
skal til Tjæreborg for at træne med 
Rocky og Cindy. Rocky er fire år 
og er Danmarks bedste livredder 
på fire ben. Han er specialtrænet til 
at bjærge badegæster i havsnød, og 
han elsker at blive sat på prøve.
Når Diana giver en kommando, 
strutter hele den 67 kilo tunge, brunpelsede krop af 
glæde, og Rocky udfører opgaven med største iver.
- Han ser måske stor og tung ud, men det er altså ikke 
længe siden, at han vejede 80 kilo. Men så satte jeg 
ham altså også på slankekur, fortæller Diana og smiler 
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Diana har en firbenet livredder:

ROCKY ER DANMARKS 
BEDSTE VANDHUND
Af Mikkel Milsgaard / Foto: Gregers Kirdorf 

31-årige Diana Scarpi fra Fredericia og Rocky træner livredning i Tjæreborg 
Betonsø. I baggrunden ses den båd, som Rocky skal svømme ud og bringe i land.

Rocky er lidt af en vandhund. Da Diana er trukket ind til vandkanten, ryster det store dyr 
pelsen, så Diana i bogstaveligste forstand får et koldt brusebad.



heden Fiberline i Middelfart, og træningen i livredning 
er kun på hobbybasis.

Klassens bedste
For nylig fik Diana bevis på, at hun har Danmarks 
bedste hund til livredning. Der er simpelthen ikke an-
dre i hans klasse, så næste gang, Rocky skal i konkur-
rence, bliver det i Sverige. Selv er Diana ikke i tvivl 
om, hvorfor Rocky er så god.
Det ligger i hans gener og i, at vi har trænet, siden han 
var få måneder, fortæller Diana.
Da hun købte Rocky for fire år siden, var det en gam-
mel drøm, der gik i opfyldelse. Siden hun havde set 
den store, stærke newfoundlænder i et Poul Thomsen 
program i tv for 15 år siden, havde hun ønsket sig så-
dan en hund. Dianas kæreste, Ole Hansen, 32, var ikke 
meget for valget, fordi Rockys storebror havde sat sig 
i sofaen ved siden af Ole og langet ham en pote, da 
Diana og Ole første gang var ude og kigge på Rocky.
- Det var en venlig pote, men den forskrækkede ham 
alligevel en hel del, fortæller Diana og griner ved tan-
ken.

At være livredder som hund indebærer flere ting. 
Blandt andet skal den kunne dykke efter ting i vandet. 
Den skal kunne bringe en person i sikkerhed, og den 
skal kunne trække en båd med to personer ind på land. 
Rocky har topkarakterer i alle discipliner.
I lande som Italien og Frankrig bliver hunde brugt 
flittigt i livredningssituationer. De bliver hejst ned med 
helikopter for at bjærge folk i land.
Hvis uheldet en dag var ude, og Diana så en person i 
havsnød, er hun ikke i tvivl om, hvad hun ville gøre.
- Jamen, jeg ville sende Rocky ud. Han ved præcis, 
hvad han skal gøre i den situation. Det er jo det han 
er trænet til. Jeg kunne godt tænke mig, at man i Dan-
mark fik øjnene op for den her mulighed – især set i 
lyset af de mange drukneulykker, der har været i år, 
siger Diana.
Til spørgsmålet, om hun ikke er bange for at miste 
Rocky i en redningssituation, er svaret kort.
- Nej. Jeg ville selvfølgelig blive ked af det, men en 
sådan hund skal ses som en brugshund og ikke som et 
kæledyr.

At Rocky er mere end naturligt stærk giver eftermid-
dagens træning mange prøver på. Hans far kunne 
trække 120 kilo i munden, men så stærk er Rocky 
endnu ikke blevet. Han trækker dog lige en tung pa-
rasolfod af cement hen ad jorden for at give en lille 
forsmag.
Rockys favorit-godbid er kyllingepølser, og dem udlø-
ser eftermiddagens præstationer mange af.

n
mikkel.milsgaard@udeoghjemme.dk

Med et fast bid i tovværket trækker Rocky sin ejer i land, 
mens hun ligger trygt i redningskransen.

FAKTA
Redder af instinkt
Newfoundlænderen stammer fra øen 
Newfoundland. Historisk set er den blevet 
brugt til at trække tunge byrder på land, 
eller den har været aktiv som vandhund eller 
livredder for øens fiskere. I den forbindelse har 
poter med svømmehud givet den et fortrin. 
Den er især kendt for sit instinkt for at bringe 
flydende genstande ind på land. Den har 
desuden en udpræget sans for at beskytte 
børn, holde vagt ved barnevognen eller passe 
på, når de leger. Kilde: www.newfclub.dk

Kan hunde lugte guld? Det ser i hvert fald ud til at Rocky kan. 
Diana viser ham beviset på, at han er Danmarks bedste livredder.




