
GIVE MY LOVE TO ROSE 
4 muurs Line dance 32 tellen 
Choreograaf: Marie Sørensen 
Muziek: Give my love to Rose – Hallur Joensen 
Dans nummer 122 
 
Tempo: 84 bpm. 
 
 
 
 
Toe strut fwd right left, rockin’ chair,  
side toe strut, cross toe strut, rockin’ chair 

1. RV tik teen voor 
&   RV zet hak neer 
2. LV tik teen voor 
&   LV zet hak neer 
3. RV rock voor 
&   Gewicht terug op LV 
4. RV rock achter  
&   Gewicht terug op LV 
5. RV tik teen opzij 
&   RV zet hak neer 
6. LV tik gekruist over RV 
&   LV zet hak neer 
7. RV rock diagonaal rechtsvoor 
&   Gewicht terug op LV 
8. RV rock achter 
&   Gewicht terug op LV 
 

Side touch x2, chassé touch,  
side touch x2, chassé ¼ L 

9. RV stap opzij 
&   LV tik naast 
10. LV stap opzij 
&   RV tik naast 
11. RV stap opzij 
&   LV stap naast 
12. RV stap opzij 
&   LV tik naast 
13. LV stap opzij 
&   RV tik naast 
14. RV stap opzij 
&   LV tik naast 
15. LV stap opzij 
&   RV stap naast 
16. LV ¼ linksom, stap voor [9] 

 
 
 
 
 

 

 
 
Jazzbox cross over with toe strut twice 

17. RV tik  teen gekruist over LV 
&   RV zet hak neer 
18. LV stap op teen achter 
&   LV  zet hak neer 
19. RV stap op teen opzij 
&   RV zet hak neer 
20. LV tik  teen gekruist over RV 
&   LV zet hak neer 
21. RV tik  teen gekruist over LV 
&   RV zet hak neer  
22. LV stap op teen achter 
&   LV  zet hak neer 
23. RV stap op teen opzij 
&   RV zet hak neer 
24. LV tik  teen gekruist over RV 
&   LV zet hak neer 

 
Point, touch, point, behind side cross,  
point , touch, point, coaster step 

25. RV tik opzij 
&   RV tik naast 
26. RV tik opzij 
27. RV kruis achter 
&   LV stap opzij 
28. RV kruis over 
29. LV tik opzij 
&   LV tik naast 
30. LV tik opzij 
31. LV stap achter 
&   RV stap naast 
32. LV stap voor 

 
Restart: 
Dans de 4e muur t/m tel 8 en begin opnieuw [3] 

 
 
 
 

  


