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Intro:
Motion:
Tempo:
Part A:
1–8
1,2
3&4
&5
&6
7&
8

96 Takter, Phrased 1+1 (etter restarten) Wall Line Dance.
Intermediate.
Chicken Rodeo – Døsty Cowshit.
Diverse Artister – Melodi Grand Prix - Norge 2007 (2007).
Start dansen ved vokalen etter 32 taktslag (18 sekunder).
Novelty (Social only).
120 BPM.

Walk forward, Tap & Heel, And Step-Scuff-Hich, 1/4 Pivot turn, Sailor Step.
Step fram på høyre (1), Step fram på venstre (2).
Tap høyre tå bak venstre hel (3), Step bak på høyre (&), Touch venstre hel fram (4).
Step fram på venstre (&), Scuff høyre fot framover (5).
Hitch høyre kne (&), Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (6).
Step venstre i kryss bak høyre (7), Step høyre litt til høyre (&),
Step venstre litt til venstre side (8).
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03:00

9 – 16
1,2
3,4
5,6
7&8

Hitch across, Point, Hitch across, Point, Cross, Unwind, Hold & Stomp.
Hitch høyre kne i kryss over venstre (1), Point høyre tå til høyre side (2).
Hitch høyre kne i kryss over venstre (3), Point høyre tå til høyre side (4).
Step høyre i kryss bak venstre (5), Unwind 180 grader mot høyre (6).
Hold (7), Stomp venstre inntil høyre (&), Stomp høyre inntil venstre (8).

17 – 24
1&
2&
3&4
5&6
7&8

Rock forward & back, Scuff, Hitch, Stomp, Back, Heel Swivels, Back, Heel Swivels.
Step fram på venstre (1), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&).
Step bak på venstre (2), Rock (recover) fram igjen på høyre (&).
Scuff venstre fot framover (3), Hitch venstre kne (&), Stomp venstre fot inntil høyre (4).
Step bak på høyre (5), Swivel helene ut (&), Swivel begge helene tilbake til senter (6).
Step bak på venstre (7), Swivel helene ut (&), Swivel begge helene tilbake til senter (8).

25 – 32
1&
2&
3&4
5&6
7&8

Rock forward & back, Scuff, Hitch, Stomp, Back, Heel Swivels, Back, Heel Swivels.
Step fram på høyre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&).
Step bak på høyre (2), Rock (recover) fram igjen på venstre (&).
Scuff høyre fot framover (3), Hitch høyre kne (&), Stomp høyre inntil venstre (4).
Step bak på venstre (5), Swivel begge helene ut (&), Swivel helene tilbake til senter (6).
Step bak på høyre (7), Swivel begge helene ut (&), Swivel helene tilbake til senter (8).

33 – 40
1&2
3,4
&5
&6
7,8

Coaster Step, Stomp Out-Out, Apple Jack, Step, 1/2 Pivot turn.
Step bak på venstre (1), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (2).
Stomp litt fram på høyre (3), Stomp venstre litt til side for høyre (4).
Swivel venstre tå og høyre hel til venstre (&), Swivel tilbake til senter (5).
Swivel høyre tå og venstre hel til høyre (&), Swivel tilbake til senter (6).
Step fram på høyre (7), Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (8).

03:00

41 – 48
1&2
3,4
&5
&6
7
8

Coaster Step, Stomp Out-Out, Apple Jack, 1/4 turn & Cross, Together.
Step bak på høyre (1), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (2).
Stomp litt fram på venstre (3), Stomp høyre litt til side for venstre (4).
Swivel venstre tå og høyre hel til venstre (&), Swivel tilbake til senter (5).
Swivel høyre tå og venstre hel til høyre (&), Swivel tilbake til senter (6).
Snu 90 grader mot høyre og Step høyre i kryss over venstre (7).
Step venstre litt til venstre side (8).

06:00
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Part B:
1–8
&1
&2
&3
&4
Styling:
Arms:
5&6
&
7&8
8 – 16
1&
2&
3&4
5&
6&
7&8
17 – 24
&1
&2
&3
&4
Styling:
Arms:
5&6
&
7&8

Yippi Ay Yeah, Yippi Ay Yo!
4x small jumps forward, Right Shuffle, 1/4 turn, Left Shuffle.
Step litt fram på høyre (&), Step venstre inntil høyre (1).
Step litt fram på høyre (&), Step venstre inntil høyre (2).
Step litt fram på høyre (&), Step venstre inntil høyre (3).
Step litt fram på høyre (&), Step venstre inntil høyre (4).
Prøv å isoler overkroppen slik at det kun er hofter og ben som beveger seg i de foregående taktene.
Strekk venstre arm fram (som om du skulle holde i tøylene på en hest når du rir).
Høyre arm svinger/pisker du fram og tilbake som om du skulle piske hesten du rir på, eller kast lasso.

Step høyre til høyre side (5), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre side (6).
Snu 90 grader mot venstre (&).
Step venstre til venstre side (7), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre til venstre(8).

03:00

Scuff, Hook, Heel, Flick, Stomp 3x, Repeat other foot.
Scuff høyre hel framover (1), Hook høyre fot opp til venstre kne (&).
Touch høyre hel fram (2), Flick høyre fot diagonalt bakover til høyre (&).
Stomp høyre inntil venstre (3), Stomp venstre inntil høyre (&), Stomp høyre inntil v. (4).
Scuff venstre hel framover (5), Hook venstre fot opp til høyre kne (&).
Touch venstre hel fram (6), Flick venstre fot diagonalt bak til venstre (&).
Stomp venstre inntil høyre (7), Stomp høyre inntil venstre (&), Stomp venstre inntil h. (8).
4x small jumps forward, Right Shuffle, 1/4 turn, Left Shuffle.
Step litt fram på høyre (&), Step venstre inntil høyre (1).
Step litt fram på høyre (&), Step venstre inntil høyre (2).
Step litt fram på høyre (&), Step venstre inntil høyre (3).
Step litt fram på høyre (&), Step venstre inntil høyre (4).
Prøv å isoler overkroppen slik at det kun er hofter og ben som beveger seg i de foregående taktene.
Arms: Strekk venstre arm fram (som om dul skulle holde i tøylene på en hest når du rir).
Høyre arm svinger/pisker du fram og tilbake som om du skulle piske hesten du rir på, eller kast lasso.

Step høyre til høyre side (5), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre side (6).
Snu 90 grader mot venstre (&).
Step venstre til venstre side (7), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre til venstre (8).

25 – 32
1&
2&
3&4
5&
6&
7&8

Scuff, Hook, Heel, Flick, Stomp 3x, Repeat other foot.
Scuff høyre hel framover (1), Hook høyre fot opp til venstre kne (&).
Touch høyre hel fram (2), Flick høyre fot diagonalt bakover til høyre (&).
Stomp høyre inntil venstre (3), Stomp venstre inntil høyre (&), Stomp høyre inntil v. (4).
Scuff venstre hel framover (5), Hook venstre fot opp til høyre kne (&).
Touch venstre hel fram (6), Flick venstre fot diagonalt bak til venstre (&).
Stomp venstre inntil høyre (7), Stomp høyre inntil venstre (&), Stomp venstre inntil h. (8).

Part C:
1–8
1&
2&
3&4
5,6
7&8

The Chicken Run
Step, Lock x3, Step, Step, 1/2 turn, Shuffle forward.
Step fram på høyre (1), Lock venstre i kryss bak høyre (&).
Step fram på høyre (2), Lock venstre i kryss bak høyre (&).
Step fram på høyre (3), Lock venstre i kryss bak høyre (&), Step fram på høyre (4),
Step fram på venstre (5), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (6).
Step fram på venstre (7), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (8).

9 – 16
1&
2&
3&4
5,6
7&8

Step, Lock x3, Step, Step, 1/2 turn, Shuffle forward.
Step fram på høyre (1), Lock venstre i kryss bak høyre (&).
Step fram på høyre (2), Lock venstre i kryss bak høyre (&).
Step fram på høyre (3), Lock venstre i kryss bak høyre (&), Step fram på høyre (4),
Step fram på venstre (5), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (6).
Step fram på venstre (7), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (8).

Note:

06:00

Danses i følgende sekvens: A, B, C, A, B, B, A (1-28), C, B, B.
3de gangen du danser Part A, dans da bare opp til taktslag 28 (men ikke legg vekt på høyre
foten når du stomper inntil venstre.
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6:00

12:00

