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08-94 35 02
En snoa av Team-lnja, lnger Pettersson och Janne Nygren, $tocltholrn,

Musilt:Ka||eKnoparefrånArvidBrattforsCDOrongodis
Steg:GångsteE'snoa,sida.bakom-sida-kick,Po|kasteg.
Fattningar: Enfä riäiufattning, Sluten fattning, Varsoviennefattning,

Höger i höger

handfattrli n g, Vä nster i vänster handfattning'

Uppställning parvis i ring, med enkel rnidjefattning, vända iqlansriktningen.

Tur

1:

Enkel midjefattning:
2 gångste g + {"nuu med sluten fattning + 2 gångsteg i dansriktningen

Varssviennefattning vända i dansriktningenn båd-a börjar med vänster fot:
sida-bakom-sida-kiät inat + sida'bakom-sida-kick utåt
utan att byta fattning BYt Plats:
ij"j"n 1 värv medsols uhOer armarna på 3 steg + kick inåt framför killen
lika motsols tillbaka utåt
Killen fram och tillbaka baksm tjejen'

Högerihögerhandfattningnvåndaidansriktningen:

Tjeien *nuirrr Zvaw under arm på 4 steg i dansriktningen'
Omdans med sluten fattning:
4 snoa medsols runt.

Omdans med sluten fattning:
4 polka medsols runt

Tur 2:

Varsoviennefattning:
Båda börjar med vänster fot'
1 polkastbg + 1 gångsteg flty"l dansriktningen
t öångste{+ t pblnästeg bakåt nrot dansriktningen
håll kvar fattningen {varsovienneffrttning) och
killen (båda står nu åt
vänd upp på 2 gångsteg så att tiejen fåiiySgen- m't
samma rralt o.u.s. Jeouä utåt med dubbel handfattning)
i dansriktningen'
Båda gör 2 parisersvängar på 4 polkasteg motsols
båda börjar med vänster fot'
västerhänc|erna oeh tjejen snurrar under
(2 po|kasteg, s|äpp"",ntiuigt
killens högra arm'
släpp högerhänderna tjejen snurrar
1 polkasteg, fatta vänsterhänderna och
under killens vänstra arm'
tag samtidigt varsoviennefattning)
1 polkasteg fram i dansriktningen och

Varsovinnefattning vända i dansriktningen'
båda börjar med vänster fot:
fot'
i gä"g"t-;g i dansriktningen-rned vänster
fot'
I it"g-ttä nti'g"t fot i kors framför vänster
med vänster fot'
i ;i;ö bakåt (ilot dansriktninsen)vänster
fot'
'i ;i;ö bakåt med höger fot intill
4 gångsteg i dansriktningen'
Varsovinnefattning vända i dansriktningen'
båda böriar med vänster fot:

med vänster fot.
vänster fot,
framför
i
kors
fot
höger
1 steg med
1 steg bakåt (mot dansriktningen) med vänster fotn
1 steg bakåt med höger fot intill vänster fot'
4 gångsteg i dansriktningen

{ gångsteg i dansriktningen

Omdans med sluten fattning:
4 polka medsols runt

Börja orn från börian.

