
Choreograaf : : Nielspousen
Muziek : Judy van Zelimir feat Albert Lee
ïellen :64
Nivo : intermediate ECS
ïags of Restart 3d* muur na 32 tellen

AUSSIE TRAIL .ANE-DANCERS

Rsi roc Cross, L side point. C s. R side
rock opzij - LV rock terug
kruis voor LV - LV tik teen opzÍj
kruis voor RV - RV tik teen opzij
tík teen schuin voor - RV tik teen opzij (12)

int. R side
1-2
3-4
5-6
7-B

RV
RV
LV
RV

Tqp..R,.back. Kick F foÍwd. C{oFs..Back shuffle % Ê, 1,. chapse
1 -2 RV tik teen achter - RV kick voor
3 -4 RV kruis over LV - LV stap achter
5&6 RV To draai Re-om - LV stap naast RV - Rv % draai Re-om
7&B LV stap opzrj - RV stap naast LV - LV stap opzij {6)

ï 9acb,.Pck.Ying"B into b?lf .c,rogs in,frqnt. Hqf4 Ball cross behind, Hota.
1 -2 RV rock achter - LV rock terug
3 -4 RV stap opzij - LV kruis achter RV
&5-6 RV klein stapje opztj - LV kruis voor RV - Rust
&7-8 Rv kíein stapje opzrj - LV kruis achter RV - Rust {6}

1&2 RV stap opzrj - LV stap nààst RV- RV-t draai Re-orn
3 -4 LV stap voor - RV Ta draai Re-om
5 -6 LV kruis over RV - RV stap opzij
7&8 LV Kruis achter RV- RV stap naast LV - LV kruis voor RV (12)**l**"Restart

R ?4,g.rqck, wiÍh %.L. R shuffle fonryd. shqffte % R . $tluffte í, R
1 -2 RV rock opzij - LV rock ter
3&4 RV stap voor -LV stap naasi RV - RV stap voor
5&6 LV Tz draai Re-om * RV stap naast LV - LV stap achter
7&B RV T, draaí Re-om - LV stap naast RV - RV stap voor

L JazzboxTe L. C $!de R. Cross kick. Side L Cross
1 -4 LV kruis over RV _ qy si RV kick schuin voor
5 -6 RV stap opzrj - LV kick schuin voor
7 -B LV stap opzrj - RV kruis voer LV (6)

Ylte Lt lgiqt B {prqp}. RolliFs vine R inÍo Ghassé s
1 -2 LV stap opzij - RV t<ruis acf,ter LV
3 -4 LV stap opzli - RV tik teen opztj (boven lichaam alvast Re-gedraaid voor de rollingvir-:..
5 -6 RV Yn draai Re-om - LV yz draai Re-om - {3}7&B RV T+ draaí Re-om - LV stap naast RV - RV stap opzU {6)

1 -4 LV kruis over RV - RV stáp acnter - l-V stap opztj - RV kruis voor LV5-6 LV grofe stap opzil - RV steep voet naar LV {geeá gewicht erop}
7 -B RV rock achter - LV rock terug

Restart : ln de 3d* muur na J}tellen (12) begin opnieuw
Ending: ln de 6d* muur na 2B tellen maak een weave in de tellen 5&6&

5- LV kruis over RV -& RV stapje opzíj -6 LV kruis achter RV -& Rv grote stap opzij


