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128 takter 1 wall, Intermediate Line Dance.
Koreograf: Jo Thompson (May 2002)

Musikk: Splish Splash - Scooter Lee.
CD: More Of The Best - Scooter Lee
Alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter  taktslag ( sekunder).
Motion: Novelty (Social Only).
Tempo: 150 BPM.

SOD: Speed of Dance; Normal to Fast.
Videolink: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3iZy6g0KWEE

128 - 8 Out-Out, Ball Cross, Knee bounces.
&8 Step høyre litt til høye (&), Step venstre litt til venstre (8). 12:00
&1 Step bak på tåballen av høyre (&), Step venstre i kryss over høyre (1).
2-8 Dip og raise ved å bøye/svikte litt i knærne 7x (2,3,4,5,6,7,8).

9 - 16 Toe Touches side to side. (Optional: 1/2 Turn Monterey Turns twice)
1,2 Point høyre tå til høyre side (1), Step høyre inntil venstre (2).
3,4 Point venstre tå til venstre side (3), Step venstre inntil høyre (4).
5,6 Point høyre tå til høyre side (5), Step høyre inntil venstre (6).
7,8 Point venstre tå til venstre side (7), Step venstre inntil høyre (8).

17 - 24 Grapevine right, Stomp, Heel Twists.
1,2,3 Step høyre til høyre (1), Step venstre i kryss bak høyre (2), Step høyre til høyre (3).

4,5,6,7,8 Stomp venstre inntil høyre (4), Twist helene til venstre, høyre, venstre, høyre (5,6,7,8).

25 - 32 Grapevine left, Brush, Jazz Box with 1/4 Turn, Cross.
1,2,3 Step venstre til venstre (1), Step høyre i kryss bak venstre (2), Step venstre til venstre side (3).

4 Brush høyre i kryss over venstre (diagonalt fram til venstre) (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 litt til høytre side (7), Step venstre i kryss over høyre (8). 03:00

33 - 40 Point, Hold, Cross, Point, Hold, Cross.
1,2,3 Point høyre tå til høyre side (1), Hold (2,3).
4,5 Step høyre i kryss over venstre (4), Point venstre tå til venstre side (5).

6,7,8 Hold (6,7), Step venstre i kryss over høyre (tett inntil) (8).

41 - 48 Unwind 1/2 turn, Hold, Cross, Point, Hold, Cross.
1,2,3 Unwind 180 grader mot høyre (1), Hold (2,3). 09:00
4,5 Step høyre i kryss over venstre (4), Point venstre tå til venstre side (5).

6,7,8 Hold (6,7), Step venstre i kryss over høyre (8).

49 - 56 Chasse right, Rock Step, Jump left with Clap twice.
1&2 Step høyre til høyre (1), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre (2).
3,4 Step bak på venstre (3), Rock fram igjen på høyre (4).

&5,6 Step venstre til venstre (&), Step høyre inntil venstre (5), Klapp (6).
&7,8 Step venstre til venstre (&), Step høyre inntil venstre (7), Klapp (8).

57 - 64 1/4 turn, Shuffle forward, Step, Pivot 1/2 Turn, Cross Walk.
1 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (1). 06:00

&2 Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (2).
3,4 Step fram på høyre (3), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (4). 12:00
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5,6 Step høyre fram og i kryss over venstre (5), Step venstre fram og i kryss over høyre (6).
7,8 Step høyre fram og i kryss over venstre (7), Step venstre fram og i kryss over høyre (8).

65 - 72 Toe Struts, Jazz Box 1/4 Turn.
1,2 Touch høyre tåballe fram (1), Step ned på høyre fot (2).
3,4 Touch venstre tåballe fram (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 fram på høyre (7), Step fram på venstre (8). 03:00

73 - 80 Toe Struts, Jazz Box 1/4 Turn.
1,2 Touch høyre tåballe fram (1), Step ned på høyre fot (2).
3,4 Touch venstre tåballe fram (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 fram på høyre (7), Step fram på venstre (8). 06:00

81 - 88 Toe Struts, Jazz Box 1/4 Turn.
1,2 Touch høyre tåballe fram (1), Step ned på høyre fot (2).
3,4 Touch venstre tåballe fram (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 fram på høyre (7), Step fram på venstre (8). 09:00

89 - 96 Toe Struts, Jazz Box 1/4 Turn.
1,2 Touch høyre tåballe fram (1), Step ned på høyre fot (2).
3,4 Touch venstre tåballe fram (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 fram på høyre (7), Step fram på venstre (8). 12:00

97 - 104 Chasse right, Rock Step back, Side Rock, Rock Step back.
1&2 Step høyre til høyre (1), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre (2).
3,4 Step bak på venstre (3), Rock (recover) fram igjen på høyre (4).
5,6 Step venstre til venstre side (5), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (6).
7,8 Step bak på venstre (7), Rock (recover) fram igjen på høyre (8).

105 - 112 Chasse left, Rock Step back, Side Rock, Rock Step back.
1&2 Step venstre til venstre (1), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre til venstre (2).
3,4 Step bak på høyre (3), Rock (recover) fram igjen på venstre (4).
5,6 Step høyre til høyre side (5), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (6).
7,8 Step bak på høyre (7), Rock (recover) fram igjen på venstre (8).

113 - 120 Weave, Scissor Step, Hold.
1,2,3 Step høyre til høyre (1), Step venstre i kryss bak høyre (2), Step høyre til høyre (3).
4,5,6 Step venstre i kryss over høyre (4), Step høyre til høyre (5), Step venstre inntil høyre (6).
7,8 Step høyre i kryss over venstre (7), Hold (8).

121 - 127 Weave, Scissor Step, Hold.
1,2,3 Step venstre til venstre (1), Step høyre i kryss bak venstre (2), Step venstre til venstre (3).
4,5,6 Step høyre i kryss over venstre (4), Step venstre til venstre (5), Step høyre inntil venstre (6).

7 Step venstre i kryss over høyre (7).

Note: Start dansen igjen fra begynnelsen (&8,&1). Dans så denne rutinen til og med 3. Runden!

Ending: Danses etter den 3. Veggen. Det siste tellingen på den 3. Veggen vil være en hold takt på taktslag 8.
Vekten er på venstre etter et Scissor Step, Dans så følgende til låten er slutt!

1 - 8 Chasse right, Rock Step back, Side Rock, Rock Step back.
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1&2 Step høyre til høyre (1), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre (2).
3,4 Step bak på venstre (3), Rock (recover) fram igjen på høyre (4).
5,6 Step venstre til venstre side (5), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (6).
7,8 Step bak på venstre (7), Rock (recover) fram igjen på høyre (8).

9 - 16 Chasse left, Rock Step back, Side Rock, Rock Step back.
1&2 Step venstre til venstre (1), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre til venstre (2).
3,4 Step bak på høyre (3), Rock (recover) fram igjen på venstre (4).
5,6 Step høyre til høyre side (5), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (6).
7,8 Step bak på høyre (7), Rock (recover) fram igjen på venstre (8).

17 - 24 Weave, Scissor Step, Hold.
1,2,3 Step høyre til høyre (1), Step venstre i kryss bak høyre (2), Step høyre til høyre (3).
4,5,6 Step venstre i kryss over høyre (4), Step høyre til høyre (5), Step venstre inntil høyre (6).
7,8 Step høyre i kryss over venstre (7), Hold (8).

25 - 33 Side left, Hold for 6 counts, Out-Out, Ball Cross.
1-7 Step venstre til venstre (1), Hold (2,3,4,5,6,7).
&8 Step høyre litt til høyre (&), Step venstre litt til venstre (8).
&1 Step bak på høyre tåballe (&), Step venstre i kryss over høyre (1).
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