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Beskrivelse: 32 Takter, 4 Wall Line Dance. 
Nivå:  Lett Videregående. 
Musikk: Buzz – Steps. 
CD: Steps – Buzz (Des. 2000). 
Alt: Big & Rich – Save A Cowboy (102 BPM) 
Intro: Start ved vokalen etter 24 taktslag (15 sekunder). 
Motion: Smooth (West Coast Swing). 
BPM:  95 
 
1 – 8  Walk forward, Side Rock & Cross, 1/4 turn, Step, Side Rock & Cross. 
1,2  Step fram på høyre (1), Step fram på venstre (2). 
3&4  Step høyre til høyre (3), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&). 
4  Step høyre i kryss over venstre (4). 
5,6  Pivot 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (5), Step fram på høyre (6). 
7&8  Step venstre til venstre (7), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&). 
8  Step venstre i kryss over høyre (8). 
 
9 – 16  Side Shuffle, 1/4 turn, Side Shuffle, 1/4 turn, Side Shuffle, Cross Rock, Side. 
1&2  Step høyre til høyre (1), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre (2). 
&  Pivot 90 grader mot venstre (&). 
3&4  Step venstre til venstre (3), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre til venstre (4). 
&  Pivot 90 grader mot venstre (&). 
5&6  Step høyre til høyre (5), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre (6). 
7&  Step venstre i kryss over høyre (7), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&).  
8  Step venstre til venstre (8). 
 
17 – 24  Mambo Rock, Funky Toe Taps, Mambo Rock, Funky Toe Taps. 
1&2  Step fram på høyre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&), Step bak på høyre (2). 
3&4  Tap venstre tåballe i gulvet i front (3), Hitch venstre kne (&), Step fram på venstre (4). 
Note:  For styling: Push hoftene fram og tilbake samtidig med at skulderne "Shrugger" opp og ned. 
5&6  Step fram på høyre (5), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&), Step bak på høyre (6). 
7&8  Tap venstre tåballe i gulvet i front (7), Hitch venstre kne (&), Step fram på venstre (8). 
Note:  For styling: Push hoftene fram og tilbake samtidig med at skulderne "Shrugger" opp og ned. 
 
25 – 32  Side Rock & Kick into a Jazz Box, Quick Lock Steps. 
1&  Step høyre til høyre side (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&). 
2&  Kick høyre fot fram (2), Step høyre i kryss over venstre (&). 
3,4  Step bak på venstre (3), Step høyre til høyre side (4). 
5&6  Step fram på venstre (5), Lock høyre i kryss bak venstre (&), Step fram på venstre (6). 
&7  Step fram på høyre (&), Lock venstre i kryss bak høyre (7). 
&8  Step fram på høyre (&), Step fram på venstre (8). 
 
 
 
 

Start again – Smile! 


