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32 takter 4 wall, Intermediate Linedance.
Koreograf: Teresa Lawrence & Vera Fisher (Januar 2008).

Musikk: Sun Goes Down - David Jordan.
CD: David Jordan - Set The Mood (2007).
alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter 48 taktslag (33 sekunder).
Motion: Dance; Novelty (Social only), Music; Funk.
Tempo: 86 BPM.

SOD: Speed of Dance; Normal.
Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=x8OcCPe5kxE

1 - 8 Step, Lock, Step, Scuff, Step, Lock, Step, Scuff, Step, 1/2 turn, Step, Run forward.
1& Step høyre diagonalt fram til høyre (1), Lock venstre i kryss bak høyre (&). 12:00
2& Step høyre diagonalt fram til høyre (2), Scuff venstre fot framover (&).
3& Step venstre fot diagonalt fram til venstre (3), Lock høyre i kryss bak venstre (&).
4& Step venstre fot diagonalt fram til venstre (4), Scuff høyre fot framover (&).

5&6 Step fram på høyre (5), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (&), Step fram på høyre (6). 06:00
7&8 Step fram på venstre (7), Step fram på høyre (&), Step fram på venstre (8).

9 - 16 Heel Touches, Vine right, Heel Touches, Vine left.
1& Tap høyre hel fram (1), Touch høyre tå bak (&).
2& Tap høyre hel fram (2), Touch høyre tå bak (&).
3& Step høyre til høyre side (3), Step venstre i kryss bak høyre (&).
4& Step høyre til høyre side (4), Touch venstre tå inntil høyre (&).
5& Tap venstre hel fram (5), Touch venstre tå bak (&).
6& Tap venstre hel fram (6), Touch venstre tå bak (&).
7& Step venstre til venstre side (7), Step høyre i kryss bak venstre (&).
8& Step venstre til venstre side (8), Touch høyre tå inntil venstre (&).

17 - 24 Vine right 1/2 turn, Vine left, Brush, Vine right 1/4 turn, 1/2 Pivot turn twice, Step.
1& Step høyre til høyre side (1), Step venstre i kryss bak høyre (&).
2 Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (2). 09:00
& Snu 90 grader mot høyre og Brush samtidig venstre fot i gulvet (&). 12:00

3& Step venstre til venstre side (3), Step høyre i kryss bak venstre (&).
4& Step venstre til venstre side (4), Brush høyre fot framover (&).
5& Step høyre til høyre side (5), Step venstre i kryss bak høyre (&).
6& Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (6), Brush venstre fot framover (&). 03:00
7 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (7). 09:00

&8 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (&), Step fram på venstre (8). 03:00

25 - 32 Mambo Step forward, Mambo Step back, Side Rock & Cross, 1/4 Pivot turn twice, Step.
1&2 Step fram på høyre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&), Step høyre inntil venstre (2).
3&4 Step bak på venstre (3), Rock (recover) fram igjen på høyre (&), Step venstre inntil høyre (4).
5& Step høyre til høyre side (5), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&).
6 Step høyre i kryss over venstre (6).
7 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (7). 06:00
& Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (&). 09:00
8 Step fram på venstre (8).

Ending: Dansen vil ende mot frontveggen på taktslag 2 (på første seksjonen).
Gå/Løp fram 3 skritt!
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