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Chattahoochee II 
Koreograf: ? 

Nivå: beginner / intermediate 

Beskrivning: 4 wall line dance, 46 counts 

Musik: Alan Jackson "Chattahoochee,, (178 BpM) 
 

Actual footwork 

Section 1  Toe fan höger x2, Toe fan vänster x2 

1 - 2 Vrid ut höger tå till höger, Vrid tillbaka höger tå 

3 - 4 Upprepa steg 1-2 

5 - 6 Vrid ut vänster tå till vänster, Vrid tillbaka vänster tå 

7 - 8 Upprepa steg l-4 
 

Section 2  Kliv framåt, slap och klapp 

1 - 2 Kliv fram med höger fot, Kliv fram med vänster fot 

3 - 4 Böj höger knä, lyft upp hälen bakom dig och slå på skon med vänster hand, Sätt ned höger fot intill vänster 

5 - 6 Böj vänster knä, lyft upp hälen bakom dig och slå på skon med höger hand, Sätt ned vänster fot intill höger 

7 - 8 Klappa två gånger 
 

Section 3  Apple jacks & pigeon toes 

1 - 2 Vrid vänster häl åt vänster samtidigt som du vrider höger tå åt höger, vrid tillbaka fötterna framåt 

3 - 4 Gå upp på tå och vrid ur hälarna, Sätt ned hälarna intill varandra 

5 - 6 Vrid höger tå åt höger samtidigt som du vrider höger häl åt höger, Vrid tillbaka fötterna framåt 

7 - 8 Upprepa steg 3-4 
 

Section 4  Gå bakåt 

1 - 2 Kliv snett bakåt med höger fot, Toucha med vänster intill höger och klappa 

3 - 4 Kliv snett bakåt med vänster fot, Toucha med höger fot intill vänster 

5 - 8 Upprepa steg 1-4 
 

Section 5  Vine höger och scuff, Vine vänster och scuff 

1 - 2 Kliv till höger med höger fot, Sätt vänster fot bakom höger 

3 - 4 Kliv till höger med höger fot, "Sparka" fram vänster fot och låt den toucha golvet intill höger på väg framåt 

5 - 6 Kliv till vänster med vänster fot, Sätt höger fot bakom vänster 

7 - 8 Kliv till vänster med vänster fot, "Sparka', fram höger fot och låt den toucha golvet intill höger på väg framåt 
 

Section 6  Scuffs framåt och vrid 1/4 

1 - 2 Kliv fram med höger fot, "Sparka" fram vänster fot och låt den toucha golvet intill höger på väg framåt 

3 - 4 Kliv fram med vänster fot, "Sparka" fram höger fot ochlåt den toucha golvet intill vänster på väg framåt 

5 - 6 Upprepa steg l-2 

7 - 8 Vrid l/4 åt vänster på vänster fot, Sätt ned höger fot intill vänster 
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