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32 takter 4 wall, Beginner Linedance.
Koreograf: Darren Mitchell (August 2018).

Musikk: Down At The Honky Tonk - Jake Owen.
CD: Digital Downloads only.
alt:

Intro: Start dansen ved etter 32 taktslag (12 sekunder).
Motion: Novelty (Social only).
Tempo: 164 BPM.
SOD: Speed of Dance; Normal.

Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=zZatjelFMag&t=196s

1 - 8 Toe Strut, Back Cross Rock, Toe Strut, Back Cross Rock.
1,2 Touch høyre tå til høyre side (1), Step ned på høyre fot (2). 12:00
3,4 Step venstre i kryss bak høyre (3), Rock (recover) fram igjen på høyre (4).
5,6 Touch venstre tå til venstre side (5), Step ned på venstre fot (6).
7,8 Step høyre i kryss bak venstre (7), Rock (recover) fram igjen på venstre (8).

9 - 16 Step, Scuff, Step, Scuff, Rocking Chair.
1,2 Step fram på høyre (1), Scuff framover med venstre fot (2).
3,4 Step fram på venstre (3), Scuff framover med høyre fot (4).
5,6 Step fram på høyre (5), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (6).
7,8 Step bak på høyre (7), Rock (recover) fram igjen på venstre (8).

17 - 24 Vine right, Vine left 1/4 turn, Scuff.
1,2 Step høyre til høyre side (1), Step venstre i kryss bak høyre (2).
3,4 Step høyre til høyre side (3), Touch venstre tå inntil høyre (4).
5,6 Step venstre til venstre side (5), Step høyre i kryss bak venstre (6).
7,8 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (7), Scuff høyre fot framover (8). 09:00

25 - 32 Stomp, Vifte, Stomp, Vifte.
1,2 Stomp fram på høyre (1), Swivel høyre tå til høyre (2).
3,4 Swivel høyre tå tilbake til senter (3), Swivel høyre tå til høyre (4).
5,6 Step fram på venstre (5), Swivel venstre tå til venstre (6).
7,8 Swivel venstre tå tilbake til senter (7), Swivel venstre tå til venstre (8).
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