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Sum'm Sum'm

32 takter 4 wall, Intermediate Line Dance.
Koreograf: Guyton Mundy

Musikk: Everybody's Got There Something - Nikka Costa
CD: Nikka Costa - Everybody Got Their Something (2001).
Alt:

Intro: Start etter 32 taktslag (18 sekunder).
Motion: Funk.
Tempo: 104 BPM.

Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=DkC1W7IbKfc

1 - 8 Cross, Back, Hitch & 1/2 turn, Sailor Step, Two Sailor Steps traveling forward.
1& Step venstre i kryss over høyre (1), Step bak på høyre (&).
2 Hitch venstre kne og Snu (spinn) 180 grader mot venstre (2). 06:00

3&4 Step venstre i kryss bak høyre (3), Step høyre litt til høyre (&), Step venstre litt til venstre (4).
5&6 Step høyre i kryss bak venstre (5), Step venstre litt til venstre (&), Step litt fram på høyre (6).
7&8 Step venstre i kryss bak høyre (7), Step høyre litt til høyre (&), Step litt fram på venstre (8).

9 - 16 Walk back, Weave with 3/4 turn, Walk forward.
1,2 Step bak på høyre (1), Step bak på venstre (2).
3& Snu 90 grader mot venstre og Step høyre i kryss bak venstre (3), Step venstre litt til venstre side (&). 03:00
4 Step høyre litt til høyre side (4).
& Snu 90 grader mot venstre og Step bak på venstre (&). 12:00
5 Snu 90 grader mot venstre og Step høyre i kryss bak venstre (5). 09:00

&6 Step venstre til venstre side (&), Step høyre i kryss over venstre (6).
7,8 Step fram på venstre (7), Step fram på høyre (8).

17 - 24 Together, 1/2 turn With a Flick, Step, Shuffle Lock, Sweep, Lock, Back, Lock, 1/2 turn.
& Step venstre inntil høyre (&).
1 Snu 180 grader mot høyre og Step fram på høyre samtidig som du Flicker venstre fot ut i bakkant (1). 03:00
2 Step fram på venstre (2).

3&4 Step fram på høyre (3), Lock venstre i kryss bak høyre (&), Step fram på høyre (4).
5 Sweep venstre ut til venstre og i front av høyre og Step (Lock) venstre i kryss over høyre (5).

6,7 Step bak på høyre (6), Lock venstre i kryss over høyre (7).
&8 Step bak på høyre (&), Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step fram på venstre (8). 09:00

25 - 32 Scuff, Hitch, Back, Press, Recover, Coaster Step, Kick-Ball-Point.
1&2 Scuff høyre fot framover (1), Hitch høyre kne (&), Step bak på høyre (2).
3,4 Press høyre tåballe i gulvet i front (3), Rock tilbake igjen (recover) på venstre (4).
5&6 Step bak på høyre (5), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (6).
7&8 Kick høyre fot fram (7), Step høyre inntil venstre (&), Point venstre tå til venstre side (8).
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