
P R E S S R E L E A S E
Golf & Companies är en branschförening för tillverkare, leverantörer och återförsäljare samt övriga organisationer inom golfen i Sverige. 

Vid årsskiftet lämnar Anders Westerlund efter 10 år sin roll 
som verksamhetschef för Golf & Companies. Han efter-
träds av Johan Devinger.

Johan är ett känt namn i golfbranschen, då han drivit den 
framgångsrika butiken på Kallfors i många år. Han har  
också varit marknads- och försäljningschef samt VD för 
Järna Golf AB/Kallfors GK.

Johan har varit borta från golfen ett par år och jobbat i 
andra branscher, men har hela tiden längtat tillbaka till 
golfen. Styrelsen är mycket glad att man lyckats övertyga 
Johan att återvända till branschen och att göra det hos oss. 

– Johan har precis den profil, kompetens och sociala förmåga 
som vi eftersökt för rollen som ny verksamhetschef för Golf 
& Co. Med sin långa branscherfarenhet är han väl införstådd 
med golfens strukturvillkor och vilka utmaningar branschen 
står inför i framtiden, säger Johan Laur

Johan är beredd att satsa fullt ut på att fortsätta utveckla 
föreningen i den riktning styrelsen och medlemmarna 
pekat ut för de närmaste åren. Vilket innebär, förutom 
att driva Golfmässan och andra inköpsdagar, att utveckla 
hållbarhetskriterier för medlemmarna och att erbjuda 
medlemmarna ett flertal olika utbildningsdagar. Arbetet 
med medlemsförmåner, undersökningar och Golfens dag 
kommer naturligtvis fortsätta som tidigare.

– Jag tror att min erfarenhet av att både driva shop och golf
klubb ska kunna komma väl till pass i mitt uppdrag, säger 
Johan Devinger.

För mer information kontakta
Johan Laur, styrelseordförande, 070-855 55 08.
Johan Devinger, 0708-96 21 00.

Ny verksamhetschef för  
Golf & Co från 2018

Golf & Companies, Klara Norra Kyrkogata 32, 111 22 Stockholm, 0707-16 43 66, info@golfandcompanies.se  www.golfandcompanies.se

Namn Johan Devinger
Ålder 39 år
Familj Sambo, 3 barn
Hemort Älta, strax utanför Stockholm
Hemmaklubb Kallfors GK
Handikapp 9,7
Aktuell Ny verksamhetschef för Golf & Co  
från 2018
Tidigare yrkeskarriär 
– Butikschef Golfkompaniet, Kallfors 
– Delägare Golfbutiken Kallfors 
– Marknads- och försäljningschef Kallfors GK 
– VD Järna Golf AB/Kallfors GK
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