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48 takter 4 wall, Improver Linedance.
Koreograf: Maddison Glover & Rachael McEnaney (Oktober 2019).

Musikk: 1,2 Many - Luke Combs & Brooks & Dunn.
CD: Luke Combs - What You See Is What You Get (2019).
alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter 16 taktslag (9 sekunder).
Motion: Novelty (Social only).
Tempo: 149 BPM.
SOD: Speed of Dance; Normal.

Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=Ca14l_aC9rw

1 - 8 Out-Out, Flick, Step, Flick, Step, Behind, 1/4 turn.
1,2 Stomp høyre diagonalt fram til høyre (1), Stomp venstre til venstre side (2). 12:00
3,4 Flick høyre hæl bakover mot venstre (3), Step høyre til høyre side (4).
5,6 Flick venstre hæl bakover mot høyre (5), Step venstre til venstre side (6).
7 Step høyre i kryss bak venstre (7).
8 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (8). 09:00

9 - 16 Step, Heel Swivel, Kick, Back, Touch with Ass slap, Step, Scuff 1/4 turn.
1,2 Step fram på høyre (1), Swivel høyre hæl til høyre side (2).
3,4 Swivel høyre hæl tilbake igjen til senter (3), Kick høyre fot fram (4).
5,6 Step bak på høyre (5), Touch venstre tå inntil høyre (6).

Option: Sving høyre arm opp og rundt og "Slap" rumpa med hånden.
7,8 Step fram på venstre (7), Snu 90 grader mot venstre ved å Scuffe høyre fot framover (8). 06:00

17 - 24 Vine right, Vine left, 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 Step venstre til venstre side (7), Scuff høyre fot diagonalt fram til venstre (8).

Restart: Restart herfra på vegg nr. 3. Du vil face kl. 12:00.

25 - 32 Cross Rock, Side Rock, Cross Rock, Side, Hold.
1,2 Step høyre i kryss over venstre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (2).
3,4 Step høyre til høyre side (3), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (4).
5,6 Step høyre i kryss over venstre (5), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (6).
7,8 Step høyre til høyre side (7), Hold (8).

Tag: Tag'en legges til her på vegg nr. 7.

33 - 40 Cross Rock, Side Rock, Jazz Box 1/4 turn, Scuff.
1,2 Step venstre i kryss over høyre (1), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (2).
3,4 Step venstre til venstre side (3), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (4).
5,6 Step venstre i kryss over høyre (5), Step bak på høyre (6).
7,8 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (7), Scuff høyre fot framover (8). 03:00

41 - 48 Toe Strut, Step, 1/2 turn, Toe Strut, Step, 1/2 turn.
1,2 Touch høyre tå fram (1), Step ned på høyre fot (2).
3,4 Step fram på venstre (3), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (4). 09:00
5,6 Touch venstre tå fram (5), Step ned på venstre fot (6).
7,8 Step fram på høyre (7), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (8). 03:00

Tag: Legg til Tag'en på vegg nr. 7. Dans opp til og med taktslag 32, legg så til Tag'en og restart dansen.
Note: Det er ingen kraftige "beats" å følge på denne delen, så teksten i låten er cliet.

Step venstre i kryss over høyre (shot).
Step bak på høyre (gun).
Step venstre til venstre side og løft høyre arm med pekefingeren formet som en pistol.
Fra bunn til topp over hodet (onnnnneeeeee).
Hold inntil musikken kikker inn igjen og restart så dansen fra begynnelsen.
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