
                 Sommarvalsen 
                                            Barsebäcks jubileumsvals 2010 

 

Koreografi : Birger Kroon 

Musik:          Benny Andersson       (Lätt som en sommarfjäril) Helen Sjöholm 

 

 

Indans  10 takter till uppställning 2 par mot varandra i kolonn. 

 

Tur 1 4 takter portar. Paret i dansriktningen portar först.  

                      (byt plats i ändarna Damen under arm.) 

 4 takter dosido parvis med dubbel handfattning. (typ vävaren). 

  (kavaljeren backar först). 

 4 takter portar 

 2 takter ½ dosido +2 takter till uppställning 2 par mot varandra på ring. 

  (par 1+2, 3+4, 5+6 osv).  

 

Tur 2 8 takter dambyte och tillbaka. 

 6 takter kav byte och tillbaka. Avslutas vänster i vänster. 

                      2 takter dam medsols under arm. Avslutas på ring ett par utåt och ett par inåt ringen .      

                   

                                     

Tur 3 4 takter två släpsteg framåt och två bakåt. (vänster i vänster, kav tar damen med höger  

                      om livet och för henne framåt och bakåt). 

                      4 takter från varandra runt ett varv. Avsluta med enkel  handfattning två par mot  

                      varandra.  

 4 takter tyrolervals på plats. 

 4 takter från varandra runt. Avsluta med vänsterhandskors kav framför sin dam.  

                      (kav byter fot för att starta med höger i kommande kors.) 

 

 

Tur 4. 4 takter vänsterhands kors (börja med höger fot). Paren vandrar sedan över till nästa 

                      uppställning det håll näsan pekar. 

 4 takter högerhands kors. 

 4 takter vänsterhands kors. 

 4 takter med nästa par tas på ring en taktdel, dra sedan upp medsols till stor ring. 

                      Avsluta med kav i dansriktningen och dam emot. 

 

Tur 5 4 takter damernas slinger. (Börja utåt). Kav står still och beundrar. 

 4 takter damernas ring innanför kavaljererna. Avsluta framför egen kav. 

 4 takter kav slinger. Börja utåt. 

 4 takter kav kors. Avsluta framför egen dam. 

 

Tur 6 Parvis valsfattning. 

 4 takter två sidsteg inåt ringen två tillbaka. 

 4 takter vals. 

                      Tur 6 upprepas 

 

Tur 7 Portar på ring . (de par som avslutade tur 4 mot varandra.) 

 2 takter portar. Paret i dansriktningen portar först. 

                      2 takter mot och från nästa par. 

 4 takter vals två par runt varandra. 

 Tur 7 upprepas. 

 

Avslut  10 takter vals. 


