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32 takter 4 wall, Intermediate Line Dance.
Koreograf: Jonas Dalgren, Jo & John Kinser & Johanna Lodin (2017).

Musikk: En Kväll I Juni - Värmlandspojkarna.
CD: Digital Download only.
Alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter 32 taktslag (16 sekunder).
Motion: Novelty (Social only).
Tempo: 97 BPM.

SOD: Speed of Dance; Normal to Slow.
Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=uFHWY1uDBZ8

1 - 8 Side Rock, Weave, Toe Switches, Heel & Scuff.
1,2 Step høyre til høyre side (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (2).
3&4 Step høyre i kryss bak venstre (3), Step venstre til venstre side (&), Step høyre i kryss over venstre (4).
5& Point venstre tå til venstre side (5), Step venstre inntil høyre (&).
6& Point høyre tå til høyre side (6), Step høyre inntil venstre (&).

7&8 Touch venstre hæl fram (7), Step venstre inntil høyre (&), Scuff høyre fot framover (8).

9 - 16 Samba turns, Walk around 3/4 turn left.
1&2 Step fram på høyre (1), Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step litt bak på venstre (&), Step høyre inntil venstre (2).06:00
3&4 Step fram på venstre (3), Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step litt bak på høyre (&), Step venstre inntil høyre (4).12:00
5,6 Step fram på høyre (5), Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (6). 09:00
7 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på høyre (7). 06:00
8 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (8). 03:00

17 - 24 Charleston Steps, Shuffle 1/2 turn.
1,2 Step fram på høyre (1), Touch venstre tå fram (2).
3,4 Step litt bak på venstre (3), Touch høyre tå bak (4).
5,6 Step fram på høyre (5), Touch venstre tå fram (6).
7 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (7), Step høyre inntil venstre (&). 12:00
8 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (8). 09:00

25 - 32 Step, Together, Heel Pop 1/4 turn, Step, Together, Heel Pop 1/4 turn, Rocking Chair, Cross Shuffle.
&1 Step høyre diagonalt fram på høyre (&), Step venstre inntil høyre (1). 10:30
&2 Løft begge hælene (&), Pop begge hælene ned igjen i gulvet og snu 90 grader mot venstre (2). 07:30
&3 Step venstre diagonalt fram på venstre (&), Step høyre inntil venstre (3). 07:30
&4 Løft begge hælene (&), Pop begge hælene ned igjen i gulvet og snu 90 grader mot høyre (4). 11:30
5& Step venstre diagonalt fram i kryss over høyre (5), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&). 11:30
6& Step venstre diagonalt bak til venstre (6), Rock (recover) fram igjen på høyre (&). 11:30

7&8 Step venstre i kryss over høyre (7), Step høyre til høyre side (&), Step venstre i kryss over høyre (8).

Tag 1: Danses etter vegg nr. 1 og 4. Du vil face henholdsvis kl. 9:00 og kl. 12:00.
1 - 4 Run around and find new spot on floor.
1 - 4 Løp vilkårlig rundt og finn en ny spot på gulvet (1,2,3,4).

Tag 2: Danses etter vegg nr. 3. Du vil face kl. 3:00.
1 - 8 Side Rock, Weave, Side Rock, Weave.
1,2 Step høyre til høyre side (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (2).
3&4 Step høyre i kryss bak venstre (3), Step venstre til venstre side (&), Step høyre i kryss over venstre (4).
5,6 Step venstre til venstre side (5), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (6).
7&8 Step venstre i kryss bak høyre (7), Step høyre til høyre side (&), Step venstre i kryss over høyre (8).

9 - 10 Stomp, Hold.
1,2 Stomp høyre til høyre side (1), Hold (2).
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