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32 takter 4 wall, Intermediate Line Dance.
Koreograf: Jo & John Kinser, Roy Verdonk, Jef Camps & Guillaume Richard (Mars 2017).

Musikk: Run Me Like A River - Bishop Briggs.
CD: Bishop Briggs - Bishop Briggs (EP).

Intro: Start dansen ved vokalen etter  taktslag ( sekunder).
Motion: Smooth Funk (Funky Night Club).
Tempo: 62 BPM.

SOD: Speed of Dance; Slow to Normal.
Videolink: https://vimeo.com/210144394

1 - 9 Side, Recover, Full turn right, Weave & Sweep, Weave, Hitch, Back, Point back, Unwind into 
Body Roll.

1 Step høyre til høyre side og snu overkroppen 90 grader mot venstre (1). 12:00
Arm: Skyv høyre arm i "stopp" posisjon i kryss over overkroppen i brysthøyde.

Note Venstre tå skal peke opp i været.
2 Recover vekten tilbake igjen på venstre og Spinn 180 grader mot høyre (2). 06:00

Restart 2: Restart herfra på vegg nr. 7. Du vil face kl. 3:00.
&3 Snu (spinn) 180 grader mot høyre og Step høyre inntil venstre (&), Step venstre til venstre side (3). 12:00

4&5 Step høyre i kryss bak venstre (4), Step venstre til venstre side (&), Step høyre i kryss over venstre (5).
& Sweep venstre fot ut og rund framover (&).

6&7 Step venstre i kryss over høyre (6), Step høyre til høyre side (&), Step venstre i kryss bak høyre (7).
& Hitch høyre kne opp (&). 10:30

8& Step høyre diagonalt bak til høyre (8), Point venstre tå bakover (&). 10:30
1 Snu (unwind) 180 grader mot venstre og legg vekten fram på venstre (1). 04:30

Start også en Body Roll på takslag 1.
Restart 1: Restart fra her på vegg nr. 3. Du vil face kl. 12:00

10 - 16 Finish Body Roll, Run back, Recover, 1/2 Pivot turn twice, Sweep into Jazz Box & Weave.
2& Fullfør Body Roll'en og Step bak på høyre (2), Step bak på venstre (&). 04:30
3 Step bak på høyre og len deg litt bakover (3). 04:30
4 Rock (recover) fram igjen på venstre (4).
& Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (&). 10:30
5 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step fram på venstre og Sweep høyre fot framover (5). 04:03

6& Step høyre i kryss over venstre (6), Step bak på venstre (&).
7& Rett opp mot kl. 6 og Step høyre til høyre side (7), Step venstre i kryss over høyre (&). 06:00
8& Step høyre til høyre side (8), Step venstre i kryss bak høyre (&).

17 - 24 Side & Rise, Chasse 1/8 turn with Kick, Coaster Step & Hitch, Run forward & Hitch, Run back.
1 Step høyre langt til høyre side og reis opp på tåballen samtidig som venstre fot løftes opp fra gulvet.

Strekk også høyre arm opp mot høyre diagonal (1).
2& Step venstre til venstre side (2), Step høyre inntil venstre (&).
3 Snu 1/8 turn mot venstre og Step venstre litt fram og Kick samtidig høyre fot fram (3). 04:30

4& Step bak på høyre (4), Step venstre inntil høyre (&).
5 Step fram på høye og Hitch samtidig venstre kne (5). 04:30

6&7 Step fram på venstre (6), Step fram på høyre (&), Step fram på venstre og Hitch høyre kne (7).
8& Step bak på høyre (8), Step bak på venstre (&). 04:30
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25 - 32 Back Rock Step, 1/2 Pivot turn twice, Sweep 1/8 turn, Cross, 1/4 Pivot turn twice,
Hands to mouth, Slide left & Drop hands, Run forward.

1,2 Step bak på høyre (1), Rock (recover) fram igjen på venstre (2). 04:30
& Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (&). 10:30
3 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step fram på venstre og Sweep høyre fot framover og snu 

ytterligere 1/8 turn mot venstre (3). 03:00
4 Step høyre i kryss over venstre (4).
& Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (&). 06:00
5 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step høyre langt til høyre side (5). 09:00
6 Med albuene opp og ut til sidene; Legg høyre hånd mot munnen (6).
& Med albuene opp og ut til sidene; Legg venstre hånd mot munnen (&).
7 Senk begge armene samtidig som du Stepper venstre langt til venstre side (7).

8& Step fram på høyre (8), Step fram på venstre (&). Start en bølgebevegelse med høyre arm.
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