
Pot Of Gold

64 takter 4 wall, Advanced intermediate Line Dance
Koreograf: Liam Hrycan (UK) nov. '98

Musikk: Dance Above The Rainbow - Ronan Hardiman.
CD: Feet Of Flames - Ronan Hardiman (1999).

Intro: Start danset etter 16 taktslags intro (8 sekunder).
Motion: Irish.
Tempo: 117 BPM.

Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=830luk55rz0

1 - 8 Sailor Step 2x, Cross, Unwind Full Turn, Side Rock Step.
1&2 Step høyre i kryss bak venstre (1), Step venstre litt til venstre (&), Step høyre litt til høyre (2). 12:00
3&4 Step venstre i kryss bak høyre (3), Step høyre litt til høyre (&), Step venstre litt til venstre (4).
5,6 Kryss høyre bak venstre (5), Unwind 360 grader mot høyre og legg vekten på høyre ben (6). 12:00
7,8 Step venstre til venstre side (7), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (8).

9 - 16 Sailor Step 2x, Cross, Unwind Full Turn, Side Rock Step.
1&2 Step venstre i kryss bak høyre (1), Step høyre litt til høyre (&), Step venstre litt til venstre (2).
3&4 Step høyre i kryss bak venstre (3), Step venstre litt til venstre (&), Step høyre litt til høyre (4).
5,6 Kryss venstre bak høyre (5), Unwind 360 grader mot venstre (6). 12:00
7,8 Step høyre til høyre side (7), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (8).

17 - 24 Side Shuffle right, Cross Rock, Side Shuffle left, Cross Rock
1&2 Step høyre til høyre side (1), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre side (2).
3,4 Step venstre i kryss over høyre (3), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (4).
5&6 Step venstre til venstre side (5), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre til venstre side (6).
7,8 Step høyre i kryss over venstre (7), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (8).

25 - 32 Side Shuffle right 1/4 turn, Step, 1/2 Turn, Full turn right, Shuffle forward.
1& Step høyre til høyre side (1), Step venstre inntil høyre (&).
2 Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (2). 03:00

3,4 Step fram på venstre (3), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (4). 09:00
5 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (5). 03:00
6 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (6). 09:00

7&8 Step fram på venstre (7), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (8).

33 - 40 Mambo Step forward, Mambo Step back, Step, 1/2 turn, Step, Clap, Step, Clap.
1&2 Step fram på høyre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&), Step litt bak på høyre (2).
3&4 Step bak på venstre (3), Rock (recover) fram igjen på høyre (&), Step litt fram på venstre (4).
5,6 Step fram på høyre (5), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (6). 03:00

7&,8& Stomp høyre fot fram (7), Klapp (&), Stomp venstre fot fram (8), Klapp (&).

41 - 48 Mambo Step forward, Mambo Step back, Step, 1/2 turn, Step, Clap, Step, Clap.
1&2 Step fram på høyre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&), Step litt bak på høyre (2).
3&4 Step bak på venstre (3), Rock (recover) fram igjen på høyre (&), Step litt fram på venstre (4).

5,6,7& Step fram på høyre (5), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (6). 09:00
8& Stomp høyre fot fram (7), Klapp (&), Stomp venstre fot fram (8), Klapp (&).



49 - 56 Syncopated Weave, Heel touch, Syncopated Weave right, Heel touch.
1,2,3 Step høyre i kryss over venstre (1), Step venstre til venstre side (2), Step høyre i kryss bak venstre (3).
&4 Step venstre til venstre side (&), Touch høyre hel diagonalt fram til høyre (4).

&5,6 Step høyre inntil venstre (&), Kryss venstre over høyre (5), Step høyre til høyre side (6).
7 Step venstre i kryss bak høyre (7).

&8 Step høyre litt til høyre side (&), Touch venstre hel fram diagonalt mot venstre (8).

57 - 64 Ball-Cross, 1/4 Pivot turn twice, Side Shuffle left, Stomp, Kick & Clap.
&1 Step venstre inntil (&), Step høyre i kryss over venstre (1).
2 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (2).

3,4 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (3), Stomp venstre inntil høyre (4).
5&6 Step venstre til venstre side (5), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre til venstre side (6).
7&8 Stomp høyre inntil (7), Kick høyre diagonalt til høyre og Sweep h. bakover (&), Klapp 2x (&8).


