
 ROTEBRO-SCHOTTIS 
Danstyp Schottis 

Ursprungsland Sverige 
Musik Valfri schottis 

Koreografi Leif Estevall, Gillesdansarna Rotebro, 2012 
Fattningar Enkel midjefattning, hambofattning 

Steg Schottissteg, gångsteg 
Utgångsställning Parvis i öppen ring med enkel midjefattning 

  
  

Tur 1 Takt 1-4 
 Två schottissteg rakt fram. 
 Platsbyte 1: K tar ett steg rakt fram och därefter två-tre-tåstöd till ytterring. D 

tar ett steg med höger fot framför vänster, därefter två-tre-tåstöd till innerring 
så att hon kommer upp i höjd med K. (Båda har ansiktet i dansriktningen 
under platsbytet.) 

 Takt 5-8 
 Två schottissteg rakt fram (K ”damstegen” och ”damfattning” och tvärt om). 
 Platsbyte 2: D tar ett steg rakt fram och därefter två-tre-tåstöd till ytterring. K 

tar ett steg med höger fot framför vänster, därefter två-tre-tåstöd till innerring 
så att han kommer upp i höjd med D. (Båda har ansiktet i dansriktningen 
under platsbytet.) 

  
Tur 2 Takt 9-12 

 Ett schottissteg från varandra, ett schottissteg mot varandra. 
 Platsbyte 1: Som i tur 1. 
 Takt 13-16 
 Ett schottissteg från varandra (D inåt och K utåt), ett schottissteg mot 

varandra. 
 Platsbyte 2: Som i tur 1. 
  

Tur 3 Takt 17-20 
 Parisersväng på två polkasteg. 
 Platsbyte 1: Som i tur 1. 
 Takt 21-24 
 Parisersväng på två polkasteg (D motsols inåt, K medsols utåt). 
 Platsbyte 2: Som i tur 1 samt att K går upp framför D  genom vridning ett halvt 

varv medsols, får ryggen i dansriktningen och tar hambofattning. 
  

Tur 4 Takt 25-28 
 Två schottissteg i dansriktningen (K backar). 
 Två gångsteg i dansriktningen (K backar), vridning ett halvt varv medsols på två 

gångsteg så att D får ryggen i dansriktningen 
 Takt 29-32 
 Två schottissteg i dansriktningen (D backar). 
 Två gångsteg i dansriktningen (D backar), på steg tre och fyra upplöses 

fattningen och D går ett halvt varv medsols till utgångsställning. 
  
 Dansen börjar om 
  

Kommentar: Turerna 1-3 kan sammanfattas så att de, var och en för sig, går två gånger men 
där K andra gången intar D:s plats och D intar K:s plats samt att båda tar de 
steg den andre normalt skulle ha tagit. 

 


