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New Train 
 
Vægge:  4 
Taktslag:  32 
Koreograf: Niels Poulsen 
Niveau:   Begynder 
Musik:  New Train– bpm 132 
Forspil:  32 taktslag 
Slutning:   Se nederst på siden 
 
1. Section:  Diagonal step touches fw and back(Clap on touches) 
 1 – 4 Træd højre diagonalt frem til højre, støt venstre ved side af højre og klap, 

træd venstre diagonalt tilbage til venstre, støt højre ved siden af venstre og 
klap 

 5 – 8 Træd højre diagonalt tilbage til højre, støt venstre ved siden af højre og  klap, 
træd venstre diagonalt tilbage til venstre, støt højre ved siden af venstre og 
klap 

 
2. Section:  Vine r, touch, vine l with ¼ l, scuff r 
 9 – 12  Træd højre til højre, kryds venstre bag ved højre, træd højere til højre, støt 

venstre ved siden af højre 
 13 –16  Træd til venstre til venstre, kryds højre bag ved venstre, drej ¼ til venstre og  

træd frem på venstre, spark højre hæl hen over gulvet  
             
 3. Section:  3 walks fw, kick with cap, 3 walks back touch 
 17 – 20 Gå frem på højre, gå frem på venstre, gå frem på højre, spark venstre frem  
  og  klap  
 21-24  Gå tilbage på venstre, gå tilbage på højre, gå tilbage på venstre, støt højre 

ved siden af venstre 
 
4. Section:  Toe strut r, l, paddle ¼ l twice 
 25 – 28 Træd frem på højre tå, sænk højre hæl, træd frem på venstre tå, sænk 

venstre hæl 
 29 – 32 Træd frem på højre, drej ¼ til venstre på venstre fod, træd frem på højre, drej 
  ¼ til venstre på venstre fod, 
 
Slutning:   Lige før musikken stopper, er du lige begyndt på dansen igen (ser klokken 

12) dans de første 4 tællinger og tramp højre til højre! Sådan! 
 


