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32 takter 4 wall, Intermediate/Advanced Line Dance.
Koreograf: Matt Jenkins & 

Musikk Summer Of '69 - The Bunch.
CD: Superstar Produsction's Ultimate In Dance 2

BPM:
Note Tag'en danses etter 3.- 6. Og 11. Runden!

1 - 8 1/2 Monterey Turn, 1/4 Monterey Turn, Full Monterey Turn.
1,2 Touch høyre tå til høyre (1), Pivot 180 grader mot høyre og Step høyre inntil venstre (2).
3,4 Touch venstre tå til venstre (3), Pivot 90 grader mot venstre og Step venstre inntil høyre (4).
5,6 Touch høyre tå til høyre (5), Hold (6).
7,8 Pivot 360 grader mot høyre og Step høyre inntil venstre (7), Touch venstre tå til venstre (8).

9 - 16 Knee Pop, 1/4 turn left, Shuffle forward, Rock Step, Tap-Step-Touch.
1,2 Pop venstre kne inn mot høyre kne (1), Pop venstre kne ut og snu samtidig 90 grader mot venstre (2).
3&4 Shuffle fram v,h,v (3&4).
5,6 Step fram på høyre (5), Rock tilbake på venstre (6).
7&8 Tap høyre tå rett bak venstre fot (7), Step ned på høyre fot (&), Touch venstre tå litt fram (8).

17 - 24 Kick, Cross, Point, Together, Toe Switches, 1/2 Turn Butt Kick.
1,2,3 Kick venstre fram (1), Step venstre i kryss over høyre (2), Point høyre tå til høyre side (3).
4,5& Touch høyre tå inntil venstre (4), Touch høyre tå til høyre side (5), Step høyre inntil venstre (&).
6&7 Point venstre tå til venstre (6), Step venstre inntil høyre (&), Point høyre tå til høyre (7).
& Flick høyre fot opp bak deg (som om du skulle sparke deg selv i rompa) (&).
8 Pivot 180 grader mot venstre og Point høyre tå til høyre side (8).

25 - 32 Point across, Point side, 1/4 Turn Sailor Step, 1/2 Turn Sailor Step.
1,2 Point høyre tå i kryss over venstre (1), Point høyre tå til høyre (2).
3&4 Step høyre i kryss bak venstre (3), Step venstre litt til venstre (&), Step høyre 90 grader til høyre (4).
5& Step venstre litt bak og 90 grader mot venstre (5), Step høyre inntil venstre (&).

6,7,8 Step venstre 90 grader mot venstre (6), Step fram på høyre (7), Step fram på venstre (8).

Tag:

1 - 8 Vine right, 1/2 turn with Scuff, Shuffle left, Rock Step back.
1,2,3 Step høye til høyre (1), Step venstre i kryss bak høyre (2), Step høyre 90 grader til høyre (3).
4,5&6 Pivot 90 grader mot høyre og Scuff venstre framover (4), Shuffle venstre til venstre v,h,v (5&6).

7,8 Step høyre bak (7), Rock fram igjen på venstre (8).

9 - 16 Vine right, 1/2 turn with Scuff, Step long step left, Slide right next to left.
1,2,3 Step høye til høyre (1), Step venstre i kryss bak høyre (2), Step høyre 90 grader til høyre (3).
4,5 Pivot 90 grader mot høyre og Scuff venstre framover (4), Step venstre langt til venstre (5).

6,7,8 Slide høyre etter og inntil venstre (6,7,8).
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