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64 takter 4 wall, Intermediate Line Dance.
Koreograf: Rob & Michelle Fowler.

Musikk: Syncopated Rhythm - Scooch.
CD: Scooch - For Sure (2000).
Alt: Start dansen rett før vokalen etter 32 taktslag (14 sekunder).

Intro:
Motion: Novelty (Social only).
Tempo: 137 BPM.

SOD: Speed of Dance; Normal to Fast.
Videolink:

1 - 8 Kick, Side Rock, Behind, Side, Forward, Step, 1/2 turn, Step, 1/2 turn.
1&2 Kick høyre fot fram (1), Step høyre til høyre side (&), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (2). 12:00
3&4 Step høyre i kryss bak venstre (3), Step venstre til venstre side (&), Step fram på høyre (4).
5,6 Step fram på venstre (5), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (6). 06:00
7,8 Step fram på venstre (7), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (8). 12:00

9 - 16 Kick, Side Rock, Behind, Side, Forward, Step, 1/2 turn, Step, 1/2 turn.
1&2 Kick venstre fot fram (1), Step venstre til venstre side (&), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (2).
3&4 Step venstre i kryss bak høyre (3), Step høyre til høyre side (&), Step fram på venstre (4).
5,6 Step fram på høyre (5), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (6). 06:00
7,8 Step fram på høyre (7), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (8). 12:00

17 - 24 Rock Step, Shuffle 1/2 turn, Kick & Touch & Heel & 1/4 turn & Touch.
1,2 Step fram på høyre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (2).
3&4 Shuffle 1/2 turn høyre ved å Steppe h,v,h (3&4). 06:00
5&6 Kick venstre fot fram (5), Step venstre inntil høyre (&), Touch høyre tå inntil venstre (6).
&7 Step bak på høyre (&), Touch venstre hel fram (7).
&8 Snu 90 grader mot høyre og Step venstre litt til venstre side (&), Touch høyre tå inntil venstre (8). 09:00

25 - 32 Slide, Stomp twice, Heel Jacks.
1,2,3,&4 Step høyre langt til høyre (1), Slide venstre etter (2,3), Stomp venstre inntil 2x (&4).
&5,&6 Step bak på venstre (&), Touch Høyre hel fram (5), Step høyre fram (&), Step venstre inntil høyre (6).
&7,&8 Step bak på høyre (&), Touch venstre hel fram (7), Step fram på venstre (&), Touch høyre tå inntil (8).

33 - 40 Shuffle forward, 1/2 turn & Shuffle forward, 1/4 turn & Shuffle forward, 1/2 turn & Shuffle forward.
1&2 Step fram på høyre (1), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (2).
3&4 Snu 180 grader mot venstre og Shuffle fram v,h,v (3&4). 03:00
5&6 Snu 90 grader mot høyre og Shuffle fram h,v,h (5&6). 06:00
7&8 Snu 180 grader mot v. og Shuffle fram v,h,v (7&8). 12:00

41 - 48 Jazz Box with 1/4 Turn, Side Step, 1/2 Turn.
1,2 Kryss høyre over venstre (1), Step bak på venstre (2).
3,4 Snu 90 grader mot høyre og Step høyre litt til høyre side (3), Step venstre inntil høyre (4). 03:00
5,6 Step høyre til høyre side (5), Hold (6).
7,8 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step venstre til venstre side (7), Hold (8). 09:00

49 - 56 Turns & Holds.
1,2 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step venstre til venstre side (1), Hold (2). 03:00
3,4 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step høyre til høyre side (3), Hold (4). 09:00
5,6 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (5), Hold (6). 03:00
7,8 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step venstre til venstre side (7), Hold (8). 09:00
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57 - 64 Jazz Box with 1/4 Turn, Jazz Box with 1/4 turn & Hops.
1,2 Step høyre i kryss over venstre (1), Step bak på venstre (2).
3,4 Step høyre 90 grader mot høyre (3), Step venstre inntil høyre (4). 12:00
5,6 Step høyre i kryss over venstre (5), Step bak på venstre (6).
&8 Snu 90 grader mot høyre og Step litt fram på høyre (7), Hopp fram med samlede ben 2x (&8). 03:00

Note: På seksjonen der du Snur 180 grader og tilbake igjen skal man gjøre en del armbevegelser.
Annen hver gang skal man rekke hendene i været med åpen håndflate og overarmene i skulderhøyde og
sette seg ned i foroverlent sittestilling med hendene hvilende på lårene.
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