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Just 4 Fun

32 takter 4 wall, Beginner Line Dance.

Koreograf: Patricia E. Stott (Oktober 2004).

Musikk: Tell Me Ma - Sham Rock.

CD: Sham Rock - The Album (2003).

Alt: Cotton Eye Joe - Rednex.

Intro: Start dansen ved vokalen etter  taktslag (sekunder).

Motion: Novelty (Social only).

Tempo: 127 BPM.

Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=woks094UrgI

1 - 8 Walk forward, Kick, Walk back, Ball-Cross.

1,2,3,4 Step fram på høyre (1), Step fram på venstre (2), Step fram på høyre (3), Kick venstre fot fram (4). 12:00

5,6,7 Step bak på venstre (5), Step bak på høyre (6), Step bak på venstre (7).

&8 Step høyre tåballe litt bakenfor venstre (&), Step venstre i kryss over høyre (8).

9 - 16 Right Vine, Kick & Clap, Left Vine 1/4 turn, Scuff.

1,2,3 Step høyre til høyre (1), Step venstre i kryss bak høyre (2), Step høyre til høyre (3).

4,5,6 Kick venstre i kryss over høyre og Klapp (4), Step venstre til venstre (5), Step høyre i kryss bak v. (6). 

7,8 Step venstre 90 grader mot venstre (7), Scuff høyre fot framover (8). 09:00

17 - 24 Forward, Tap & Clap, Back, Tap & Clap, Back, Tap & Clap, Forward, Tap & Clap.

1,2 Step høyre diagonalt fram til høyre (1), Tap venstre tå inntil høyre og Klapp (2).

3,4 Step venstre diagonalt bak til venstre (3), Tap høyre tå inntil venstre og Klapp (4).

5,6 Step høyre diagonalt bak til høyre (5), Tap venstre tå inntil høyre og Klapp (6).

7,8 Step venstre diagonalt fram til venstre (7), Tap høyre tå inntil venstre og Klapp (8).7,8 Step venstre diagonalt fram til venstre (7), Tap høyre tå inntil venstre og Klapp (8).

25 - 32 Stomp Out-Out, Brush back & forward, Clap, Click, Stomp, Flick.

1,2 Stomp høyre litt til høyre (1), Stomp venstre litt til venstre (2).

3,4 Brush begge armene bakover (3), Brush begge armene framover (4). (Klapp deg selv på lårene).

5,6 Klapp (5), Knips med begge hender i skulderhøyde (6).

7,8 Stomp høyre inntil venstre (7), Flick høyre fot ut bakover (8).
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