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På besøk hos et av Danmarks 

beste Langdistanse/Marathon 

slag. 

Karsten Larsen flyver under navnet 

Team Larsen. Karsten er en av 3 

sønner av Hans Larsen, Hans ble 

kalt Kong Hans. En annen sønn av 

Hans er Henrik, så her er det snakk 

om to brødre som har fått brevduer 

inn med morsmelken. Både Karsten 

og Henrik er begge kjent for og fly 

fantastisk godt på de ekstremt tøffe 

flyvningen hvor duene virkelig må 

jobbe for og komme hjem. 

Karsten har flydd i kompaniskap 

med sin far i mange år, men for 25 

år siden startet han opp og fløy for 

seg selv. Duene til Karsten har 

avtamning tilbake til duene til ”Kong 

Hans”, dette er duer av Delbar og 

Spital stammer. Karsten prøver 

sjeldent nye duer, da han er redd for 

å ødelegge den gamle gode 

stammen. Når en ser på resultatene 

han har oppnådd med disse duene 

skjønner enn godt at en ikke skal 

endre på noe som allerede fungerer. 

Den gjeveste tittelen Karsten har 

vunnet er Danmarks mester på slipp 

over 3300 km, dette mesterskapet 

har han mange ganger vært både 

nummer 2 og 3, men i 2012 lykkes 

han endelig og dra det i land, 

gratulerer så mye med 

mesterskapet Karsten. Han har 

også vårt 5 ganger langflyver 

mester i sektion 053.  Karsten sine 

duer er kjent for å komme hjem 

uansett hvor tøffe slippene er. Et 

godt eksempel på dette var i fra 

Giesen i år, hvor nær 50% av duene 

i DDB ble borte, her fikk Karsten 

hjem 9 av 11 duer innen maksimal 

tiden gikk ut. På Giesen fikk han 2  

 

 

duer på dagen, blant disse var det 

en 1 års due. Et annet eksempel er 

det tøffe Munchen slippet hvor det 

også ble mistet mange duer i hele 

Danmark, her fikk Karsten hjem 6 av 

7 duer innen for stemplingstiden. 

Han hadde 32 duer som fløy 

maraton flyvningene (1000 km) i 

2012 av disse har han tilbake 30, 

når i tillegg de 2 duene som mangler 

var lotteriduer og ikke Karsten sin 

gamle stamme er det bare å ta av 

seg hatten for Karsten og duene 

hans. Karsten gjør det ikke så godt 

når slippene går på høye 

hastigheter opptil 2000 meter i 

minuttet, men er hastigheten rundt 

1000 meter i minuttet er det få som 

slår han. Karstens duer er best når 

det er så tøffe slipp at det gjør vondt 

for duene og komme hjem. 

Karsten har aldri mer en 32 flyvepar 

hvert år på det totale system. De 

totale hannene er kun ute og flyr om 

kvelden, dette på grunn av jobben til 

Karsten, han er murermester. Han 

slipper alltid hunnene inn til 

hannene før innsetning. På de lange 

flyvningene får de lov til å være 

sammen i 2 timer før avsendelse. 

Han trener alle de totale duene hver 

onsdag i sesongen på ca. 30 km, 

dette for å motivere dem, de får da 

gå sammen en stund før de igjen 

blir adskilt. Alle voksne flyveduer 

som ikke er på slipp en helg blir 

trent på lørdag morgen, før makene 

kommer hjem fra slipp.  

Karsten bruker lite medisin, kun en 

kur mot gulknopp 2 ganger i løpet 

av sesongen. Han driver med 

vinteravl og har nesten ikke noen 

avlsduer, så ungene blir stort sett 

tatt opp på flyveduene. Før 

ungduesesongen blir ungene trent 

20–30 ganger. Ungene flyr hele 

programmet på ungdueslippene, det 

vil si at de blir kappflydd opptil 450  

 

 

km. Som åringer blir enkelte av 

duene kappflydd opptil 750 km. 

Duene til Karsten er av middels 

størrelse, med fantastiske vinger, 

vingene er lange og med riktig 

ventilasjon, i tillegg har duene en 

god musklatur. Karsten har foræret 

2 duer til representantskapsmøte 

som avholdes i Kristiansand 25-27 

januar 2013, dette arrangeres i 

samarbeid med Gr. 3 og 13. Så her 

bør dere norske duefolk kjenne 

deres besøkstid og kanskje skaffe 1 

eller 2 duer fra Karsten Larsen, 

undertegnede mener dette er et av 

Danmarks sterkeste slag på lang 

distanse og maraton flyvninger. 

Slaget til Team Larsen ligger i vakre 

omgivelser i en meget velstelt hage. 

I hagen er det konen som steller. 

Karsten er meget tilfreds med at hun 

steller i hagen, som han selv sier 

hun steller i hagen og jeg tar meg av 

duene. Karsten overvintrer med 40 

par duer totalt, så en kan si at det er 

et lite antall duer til og være i 

Danmark. Karsten vil prøve noen få 

par naturlige duer neste sesong.  

Karstens beste due. 211-07-262 

 

Lykke til med 2013 sesongen 

Karsten. 
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