
KilandSenteret



Flott beliggenhet
Store oppholdsrom
65 sengeplasser



Brygge- 
og badeanlegg
Kano/kajakk
Robåter



Padling
- beversafari
- utflukter
- mestring ...



Glede
Aktivitet
Konkurranser



Vinter og snø
Ski
Aking
Snøballkamp



Drops- og 
karamell koking
Lysstøping



Klatrevegg
Klatrestolpe
- alltid populært



Zip-line - ”110 meter brøling”



Klatrepark i 2 etasjer
Bevegelse og balanse for alle



Grillbua og bålgropa 
er alltid populær



Kveldsstemning - magisk



Ro og fred ....



Utflukter fra senteret



Abbor- og ørretfiske
 - kun avbrutt av isen



Mel & Moro
- invandrerkvinner 
inviteres hvert år på 
julekakebaking



Vi lager egne pølser
Her demonstrert ved 
innvandrermenn i Grimstad
”Kryddermenn og pølser” 
- 



Firma arrangementer
Julebord ...



KilandSenteret er i stadig 
utvikling og oppgradering 
med stor egeninnsats.

3 stk betjenthygger under bygging



Klatreparken 
under bygging



Allsidige KilandSenteret
- Representasjon
- Triathlon
- Private arrangement



KilandSenteret - Aktivitetstilbud - grupper
• Klatrevegg 7,5 m høy, mange vanskelighets grader, m/tak og lys – påkrevd sikring
• Klatrestolpe 11 m høy, vi har seler og hjelmer – påkrevd sikring
• Klatrerigg 10 m høy, 2 etasjer, 6 objekter i hver etasje, 440 kvadratmeter, påkrevd sikring. (ferdig juni 2015)
• Zip-line, 110 m, rask – påkrevd sikring
• Sandvolleyballbane – vi har baller
• Ball binge m/kunstgress, m/div baller, kurver og nett
• Brygge m/peis, sandstrand, strandleker 
• «Sit-on-top» kajakker, kanoer, robåter.
• Badeflåte, sjørøverflåte og balansestokk i vannet
• Stor bålplass ute og inne er det en stor bål grue
• Egen grill bu m/lys og vann
• Skileik anlegg/akebakke m/lys, vi har ski og skøyter til utlån
• IQ eller hodebry park m/7 objekter
• Venneskapstokk, Edderkopnett, Livlinekast
• Nattorienteringsløyper (reflex)
• Balanse/hinder løype, (for tiden under flytting)
• Beversafari m/kano i skumringen
• Toppturer m/teltovernatting

Andre aktiviteter:
Drops og karamell produkson, tinn-støping, lysstøping, meiseboller, baking, pølselaging fuglekassesnekring.

I tillegg har vi ca 20 stk teambuildingsaktiviteter som ligger klare, og som passer for voksne og alle barn: 
Bøtteballetten, Passeren, Stylteløp, Langski, Gordisk knute, Gå planken, FN-oppdraget, Minefeltet, 
Tautrekking, Vannstafett mm



Veibeskrivelse til KilandSenteret – Grimstad

• Fra E -18 ta av avkjørsel nr. 80
• Følg riksveg 404 mot Herefoss, følg denne hele tiden i ca 18 km. 
• Du kommer til et anvisnings skilt «Kiland» mot høyre, 
• 100 m senere skilt til høyre «Kiland» og «KilandSenteret» 
• følg veien ca 500 m å ta av første mulighet til venstre (skiltet). 

Om alt skulle gå galt prøv: 37048875 eller 90884568 eller 90 99 70 38

Link til 
google maps!

https://www.google.no/maps/dir/Kilandsenteret,+Grimstad/Grimstad/@58.3809908,8.5411056,12z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x4647f47bf148fcf7:0xfd773b6e6ed0fc5a!2m2!1d8.406064!2d58.410008!1m5!1m1!1s0x4647ee6378200a3f:0x81c382f9c897a052!2m2!1d8.5948668!2d58.3447019
https://www.google.no/maps/dir/Kilandsenteret,+Grimstad/Grimstad/@58.3809908,8.5411056,12z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x4647f47bf148fcf7:0xfd773b6e6ed0fc5a!2m2!1d8.406064!2d58.410008!1m5!1m1!1s0x4647ee6378200a3f:0x81c382f9c897a052!2m2!1d8.5948668!2d58.3447019
https://www.google.no/maps/dir/Kilandsenteret,+Grimstad/Grimstad/@58.3809908,8.5411056,12z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x4647f47bf148fcf7:0xfd773b6e6ed0fc5a!2m2!1d8.406064!2d58.410008!1m5!1m1!1s0x4647ee6378200a3f:0x81c382f9c897a052!2m2!1d8.5948668!2d58.3447019


KilandSenteretKilandSenteret
Jon Tønnevold
Leder

Kilandsveien 15
4886 Grimstad

Telefon: 37 04 88 75
Mobil: 90 88 45 68
E-post: post@kilandsenteret.no

Richard A. Nordahl
Nestleder

Kilandsveien 15
4886 Grimstad

Telefon: 37 04 88 75
Mobil: 99 99 70 38
E-post: booking@kilandsenteret.no

Hjertelig velkommen!
... bare kom - kaffen er klar ...

mailto:post%40kilandsenteret.no?subject=KilandSenteret
mailto:booking%40kilandsenteret.no?subject=Booking%20KilandSenteret
https://www.facebook.com/kilandsenteret?ref=hl

