OSKARSHAMBO
6 par, kav i 2 linjer framför damerna, tummarna i västen, börja
på vänster fot.
A1

1:a linjens kav 4 dalsteg framåt, bakre linjen följer efter på takt
5.

A2

Slinger i varje linje. Mittenkavaljeren börjar höger mot höger
med vänsterkavaljeren.

B1

Damerna dansar in, 2:a linjen börjar på takt 3. Upp till vänster
förbi framförvarande kavaljerer, vänder åt höger runt kav i
första linjen, in mellan kavaljererna, rundar bakre kavaljeren
motsols. 1:a damen fortsätter upp till egen kavaljer (runt
medsols). 2:a damen stannar framför egen kavaljer. 16 takter.

B2

Enkel handfattning med egen, 4 dalsteg (börja vänster
dalsteg), damen motsols under kav högra arm på 4 steg.
Dubbel handfattning 4 steg medsols, tillbaka motsols.
Fattningen bryts, upp till linjer vända mot fronten.

A1

Främre linjer backar med 4 dalsteg (börja vänster), lyfter
armarna och gör portar som bakre linjen går igenom. Bakre
linjen går till höger förbi framförvarande.
Nya främre linjen backar med 4 dalsteg, bakre linjen går
igenom framförvarande portar (samma hål som tidigare).

A2

Dubbel handfattning runt medsols 4 steg. Främre linjen
stannar vända bakåt med damen på fel sida, bakre linjen
vända framåt. Linjerna mot varandra och igenom. Bakre linjen
portar, förbi motstående höger mot höger.

B1

Höger i höger med egen. Slinger, 2 takter till varje möte.
Avslutas runt med egen på 13-16.

A1

Linjerna vända mot varandra. 3 ringar om 4. Ring 6 takter,
kavaljererna fattar till linje, damerna släpper varandra på de
sista 2 takterna. Damen vänd mot sin kavaljer, kavaljererna
portar.

A2

Damen in under kavaljerens vänstra arm, runt bakom och fram
under kavaljerens högra arm, vänder i en medsols sväng
framför kavaljeren, stannar bredvid med enkel handfattning.
Alla parvis efter varandra vända åt vänster sida.

B1

Paret längst till vänster släpper varandra och vänder från
varandra, möts igen till höger i uppställningen och tar åter
enkel handfattning. Övriga följer efter och gör likadant. Första
paret vänder ut åt höger, nästa åt vänster osv. Avslutas med
alla i ring.

B2

Vanlig hambo 2 omgångar.

4 takter

Paret vänder från varandra och gör avtackning.
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https://www.youtube.com/watch?v=OcVbHfqEhiM
https://www.youtube.com/watch?v=ZMPvcAQjvbE

