En Brynäsares dagbok av Andreas "AD" Engvall säsong: 04/05

11e April 05:
FY FAN VAD DET KÄNNS SKÖNT. Vi vann mot Skellefteå och Elitserieplatsen är säkrad, tack Fleming och Jonsson, tack A-laget (och då menar jag spelarna i Brynäs) och tack styrelsen. Nu behöver det satsas inför nästa år, ska bli intressant med årets silly season. Sedan måste jag gratta Leksand med, skönt och se er i Elitserien igen. Nu får vi hoppa ihop på Torsdag.

6e April 05:
Vi vann mot Nyköping men det satt långt inne. 3-2 till BIF borta mot Nyköping, helt underbart. Malmö vann med hela 11-2 mot Skellefteå som ger oss guldläge, tyvärr så vann Leksand med 4-0 mot Oskarshamn. Det vill säga att vi ligger på ELITSERIE PLATS, så underbart. 16 poäng på samma poäng som Leksand. Och om vi vinner mot Skellefteå så är vi klara, hoppas. Hoppas på vinsten!

4e April 05:
Är det inte underbart så säg, 6-1 mot Oskarshamn och brynäsarnas självförtroende är tillbaka. Nu skulle det vara skönt mot en vinst mot Nyköping. Det mest tragiska var väl att Leksand vände från 1-2 till 4-2 mot Malmö, och vi ligger fortfarande på Allsvenska plats men bättre känns det.
Men nu ligger 3 lag på tretton poäng (Skellefteå(+8), Leksand(+8), Brynäs(+7). Det kommer bli en rysare det här, men vi ska upp.

1a April 05: 
Vi förlorade, nej bara ett april skämt. "VI" VANN och allt känns underbart just nu. Shit vad fort det kan ändras i hockey. Sedan borde vi kunna ta Oskarshamn hemma på måndag annars är det nästan bara tragiskt. Syns där alla Brynäs vänner!

31e Mars 05:
Varför åkte jag på den där leksands resan? Bara skit ändå, klacken, spelarna och allt var kasst. Ni förstår nog vad jag menar 5-2 till Leksand... Jag tror på allsvenskan nu. 

29e Mars 05:
Otroligt skön seger igår, vi kan ta det här nu. Tack alla spelare och alla i klacken för att skapa sådan underbar eftermiddag i Gavlerinken. Imorrn bär det iväg till Leksand, det är bara attt darra Leksingar!

24e Mars 05:
Usch och fy, vad tänker spelarna på? De kan inte tänka på BIF ivarjefall, en riktig plattmatch mot Nyköping. Nu börjar även jag tvivla!

18e Mars 05:
Oavgjort mot Malmö, som var helt okej. Men bara 3800 personer? Under all kritit, vart är dem som ska stötta Brynäs under kvalet? Alla som bor nära Gavlerinken borde komma dit.

1a Mars 05:
Ikväll gäller det, inte för att vi har något att spela för men jag vill se att dem gör allt på isen för att vinna den allra sista matchen i denna års elitserie .(notera att jag säger denna års eftersom vi kommer tillbaka nästa år igen!)

27e Februari 05:
Jahapp en till förlust och nu mot Luleå (4-9) inget intressant där. Men intressantare är att Wayne Fleming kommer att coacha laget.
VI SKA TILLBAKA

21e Februari 05:
Jaha.... vi förlorade och vi är klara för kvalspel...

20e Februari 05:
Ja nu känns det lite bättre ivarjefall, men att få 4 raka samtidigt som motståndaren förlorar fyra raka låter lite väl otroligt, men det kan gå åtminstone. 6-2 mot Timrå och om vi fortsätter så här så klarar vi lätt av kvalserien ivarjefall.

17e Februari 05:
Jaha jag hade visst fel med det där under, det kunde kännas tyngre. Vi förlorade mot Malmö med 4-0 och kvalserien kommer bli väldigt svår att klara av. Nu får man hoppas på att vi tar en vinst innan kvalserien i varjefall.

6e Februari 05:
Kan det kännas tyngre, än vad det gör just nu? Brynäs förlorade en match som jag verkligen trodde att vi skulle klara, 2-4 mot SSK.... Och det borde nog ske ett större under än att Jesus går på Jorden igen, för att Brynäs inte ska få kvala, 10 jobbiga matcher kommer det att bli (kommer gå på minst 7st av dem).

4e Februari 05:
GUD VAD SKÖNT DET KÄNNS JUST NU!!! Vi vann mot MoDo med 4 - 1 och vi kan fortfarande klara det här, blir kul och se hur det går imorgon mot SSK, om vi spöar dem så tittar vi uppåt i tabellen.

14e Januari 05:
Känns rätt så tugnt just nu, bara 1 poäng mot Malmö och kvalserien närmar sig, nu hoppas jag på att ett mirakel ska ske

12e Januari 05:
Hemma igen från min resa och nu kommer jag satsa allt på Brynäs
Syns mot Malmö på torsdag!



