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 Judy 

Danstyp 
 
Schottis/Modern 

Ursprungsland 
 
Sverige 

Musik 
 
Judy med Elvis 

Koreografi 
 
Lars-Åke Larsson, info@acla.se 

Fattningar 
 
Valsfattning, enkel handfattning 

Steg 
 
Fotombytessteg, snoasteg, snabbt tresteg, gångsteg, bayousteg 

Utgångsställning 

 
Parvis med valsfattning, damen med ryggen i dansriktningen 

Turordning: 1-1-2-3-3-4-4-3-3-avslut  

Tur 1 

 
 

 

Takt 1-8 (8 takter) 
Två fotombytessteg i DR, (dam backar) vänd ett kvarts varv medsols, 
ett bayousteg i och ett mot DR med bibehållen valsfattning,  

två fotombytesteg runt medsols, 

två gångstegsteg (dam backar) fyra snabba snoasteg runt motsols i DR. 

Upprepa Tur 1 Takt 9-16 (8 takter) 

Tur 2 Takt 17--29 (13 takter) 
Valsfattning: Två gångsteg i DR (dam backar) 
fyra fotombytessteg runt medsols två varv och fyra snoasteg runt medsols, 

fyra fotombytessteg runt motsols ett varv och fyra snoasteg runt medsols. 

Tur 3 Takt 30-35 (6 takter) 
Valsfattning, hö höft mot hö höft.  

(Behåll positionen vid vändningarna, kav i innerring och dam i ytterring) 
Två gångsteg i DR (dam backar), vänd ett halvt varv medsols på ett 

tresteg så att kav får ryggen i DR 
(vä höft mot vä höft) två gångsteg i DR (kav backar),  

vänd ett halvt varv motsols på ett tresteg så att dam får ryggen i DR 

(hö höft mot hö höft) två gångsteg i DR (dam backar), fyra snabba 
snoasteg runt motsols ett varv. 

Upprepa Tur 3 Takt 36-41 (6 takter) 
  

Tur  4 Takt 42-47 ( 6 takter) 
Enkel handfattning: Två fotombytessteg i DR, ett snabbt tresteg runt var 

för sig ett varv (dam medsols och kav motsols),  

ett fotombytessteg rakt tillsammans och fyra snoasteg runt 
medsols med valsfattning i DR. 

Upprepa Tur 4 Takt 48-52 (5 takter) men avsluta med två snoasteg  

istället för fyra snoasteg 

  

  Upprepa Tur 3 två ggr. Takt 53-64 (6+6 takter) 

 

 

  



Avslut Takt Takt  65-70 (6 takter) 
Enkel handfattning: Ett fotombytsesteg framåt tillsammans i DR,  
byt sida på ett fotombytessteg och ge komplimang (kav bakom dam), 

byt tillbaka på ett fotombytessteg och ge komplimang, 

ett fotombytessteg framåt tillsammans i DR, fyra snoasteg runt medsols 
med valsfattning. 

 


