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DREJARBYTE 
 

Danstyp Snoa/polka 

Ursprungsland Sverige 

Musik Snoa eller polka (se några förslag nedan)  

Koreografi Karin och Sven Andersson, Helsingborg 

Fattningar Enkel midjefattning, enkel handfattning och hambofattning.  

Steg Gångsteg, snoaomdansningssteg, polkasteg och sidsteg.  

Utgångsställn. Parvis i öppen ring med enkel midjefattning.  

  

Tur 1             

(snoa) 

 

Paret dansar snoa med fyra gångsteg framåt och omdansning med fyra steg. 

Båda gör sedan en parisersväng med fyra steg och tar därefter två sidsteg; 

kavaljer mot dansriktningen och dam i dans-riktningen. Vid sidstegen passerar 

man grannen och möter nästa dansare (dvs. det blir förflyttning till ”övernästa”). 

  

Tur 2 

(promenad) 

Med enkel handfattning (dams vänster/kavaljers höger) tar paret fyra steg 

framåt, vänder snabbt ett halvt varv mot varandra, tar ny handfattning (dams 

höger/kavaljers vänster) och fortsätter med fyra baklängessteg i dansriktningen. 

Båda gör sedan en parisersväng (1
1
/4 varv)  med fyra steg och tar två sidsteg till 

”övernästa”; kavaljer mot dansriktningen och dam i dansriktningen. 

  

Tur 3  

(polkasväng

ar) 

 

 

Paret tar framhandsfattning (dams höger/kavaljers vänster) och dansar separata 

polka-svängar. Först dansar damen under armarna ett varv medsols med två 

polkasteg och sedan dansar kavaljeren under armarna ett varv motsols med två 

polkasteg. Partnern tar polkasteg sakta framåt i dansriktningen. Båda gör en 

parisersväng med fyra steg och tar två sidsteg till ”övernästa”; kavaljer mot 

dansriktningen och dam i dansriktningen.  

  

Tur 4 

(polka-

snoa)  

Paret tar hambofattning och dansar tre varv medsols med två polkasteg och fyra 

snoasteg. Båda gör en parisersväng med fyra steg och tar två sidsteg till 

”övernästa”; kavaljer mot dansriktningen och dam i dansriktningen.  

Turerna dansas i nämnd ordning tills musiken tar slut. 

 

Musikförslag : 

1) Hopplapolka. Grästorpsortens Durspelare, Skymning vid Nossan 

2)  Fredriks gånglåt. Rent Drag 2 

3)  Hyttstenspolketten. Offerdals Spelmanslag, Till Vänner 

4)  Startmotorn. Vetlanda Dragspelsklubb, Västanvind 

5)  Nolhättesnoa. Trollpacket, Trollbrygd 

6)  Gripen i luften. Offerdals Spelmanslag, Till Vänner 

7)  Frost på rutan. Bjursmix 2 

 

 

Dansen är gjord till Drejaschottisens 30-års jubileum, Lidköping augusti 2013. 


