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Mad 4 It

32 takter 4 wall, Intermediate Line Dance.
Koreograf: Daniel Whittaker (Mai 2000).

Musikk: Reach - S Club 7.
CD: S Club 7 - S Club 7 (2000).
alt: Too Much Stuff-Delbert McClinton / Trace Adkins-I know A Little.

Intro: Start dansen ved vokalen etter 40 taktslag (14 sekunder).
Motion: Novelty (Social only).
Tempo: 168 BPM.

SOD: Speed Of Dance; Medium Fast
Videolink:

1 - 8 Weave right, Side, Touch & Clap, Side, Touch & Clap.
1,2,3 Step høyre til høyre side (1), Step venstre i kryss bak høyre (2), Step høyre til høyre side (3). 12:00
4,5,6 Step venstre i kryss over høyre (4), Step høyre til høyre (5), Touch venstre inntil høyre og Klapp (6).
7,8 Step venstre til venstre side (7), Touch høyre inntil venstre og Klapp (8).

9 - 16 Toe Struts, Jazz Box with 1/4 turn & Scuff.
1,2 Touch høyre tåballe i kryss over venstre (1), Step ned på høyre fot (2).
3,4 Touch venstre tåballe til venstre side (3), Step ned på venstre fot (4).
5,6 Step høyre i kryss over venstre (5), Step bak på venstre (6).
7,8 Snu 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (7), Scuff venstre fot framover (8). 03:00

17 - 24 Step, Lock, Step, Scuff, Repeat.
1,2 Step fram på venstre (1), Lock høyre i kryss bak venstre (2).
3,4 Step fram på venstre (3), Scuff høyre fot fram (4).
5,6 Step fram på høyre (5), Lock venstre i kryss bak høyre (6).
7,8 Step fram på høyre (7), Scuff venstre fot fram (8).

25 - 32 Mambo Step & Clap, 1/2 turn right & Clap twice.
1,2 Step fram på venstre (1), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (2).
3,4 Step bak på venstre (3), Klapp (4).
5,6 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (5), Klapp (6). 09:00
7,8 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (7), Klapp (8). 03:00

33 - 40 Mambo Step, Side Rock Cross, Point, Flick.
1,2,3 Step bak på høyre (1), Rock (recover) fram igjen på venstre (2), Step fram på høyre (3).
4,5 Step venstre til venstre side (4), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (5).

6,7,8 Step venstre i kryss over høyre (6), Point høyre til høyre side (7), Flick høyre ben bak venstre ben (8).

Note Når du utfører taktslag 25-32 skal du fullføre Klappene og i tillegg utføre følgende håndbevegelser:
25 - 32 Hands & Arms movements.

1,2 Push armene ut i front, (25), Trekke armene tilbake (26).
3,4 Hold (27), Strekk armene i været (28).
5,6 Trekk armene ned igjen (29), Strekke armene i været (30).
7,8 Trekk armene ned igjen (31), Strekke armene i været (32).
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