
Replace = Ersätt Dansare kan bli ombedd att ersätta en eller flera delar
av ett call med ett annat call. Den delen kan beskrivas med sin 
del i callet, t.ex.  ("den tredje delen") eller utförande("centers trade").
Exempel: "Scoot och Plenty, Ersätt box circulate med Motivate",

Tandem Om du tittar på någons rygg i din egen box av fyra, lägg handen på
den personens axel. Du och den personen arbetar som en person.

Start De tilltalade dansarna kommer att göra den första delen av callet
och de och alla andra kommer att göra resten av callet.

Finish = Avsluta Gör allt utom den första delen av callet.

But Call som slutar med centers cast 3/4 betyder att "But" ersätter det sista med 
ett nytt call. Examples: "Tally Ho, But Explode the Wave".
"But" användas också för att modifiera ett call.
Exempel: "Pass the Axel But hoppa över tredje delen"

O Ett O är en kolumn formation med centers ifrån varandra i sidled.

Butterfly En Butterfly är en kolumn formation med ends ifrån varandra i sidled.

Prefer = Föredra Används för att beteckna en dansare eller dansare olika
från de som anges i definitionen.

Interrupt = Avbryt Callet avbryts tillfälligt vid en eller flera tillfällen, vid den punkt som anges.
Exempel: "Square Chain Thru, Avbryt före sista delen med en Spin the Top".

Skip = Hoppa över En förkortning av Ersätt med ingenting,
Example: "Pass the Axle, Hoppa över tredje delen".

Delete = Ta bort En annan förkortning av Ersätt med ingenting,
Example: "Ta bort alla arm turn 1/2' i Spin Chain the Gears".



Stretch Gör 2- eller 4 personer call som vanligt, men de människor som hamnar i
centrum flyttar sig till centrum posionerna längst bort från dansarna de
arbetade med.

Ignore = Bortse från Kan användas för att be dansarna göra callet som vanligt men att de 
utpekade dansarna får inte flytta sig medan de andra 
gör callet. Exempel: "Ignorera head men, alla andra Motivate".

T-Bone En T-bone formation är där några står i på linje eller i våg
och några i kolumner

Concentric Från någon lämplig formation måste hälften av dansarna vara centers
och hälften ska vara ends, Centers gör callet i sin grupp av 4, medans
ends gör callet med varandra runt utsidan

Chain Reaction På C-1 är begränsningarna på Chain Reaction från Advanced 
programmet borttagna.

Block Ett block är en 4x4-matris där alla har en position som inte är brevid någon
Det finns en position mellan alla personer i ett block.

Phantom En Phantom är en icke-existerande dansare som du kan bli ombedd att arbeta

Triangle En triangel är en formation med 3 dansare.

Siamese Från en formation som består av 2 tandems och 2 par. De som är
i tandem arbetar som en person och de i par arbetar som par.

Magic A Magic Column består av ends av en kolumn och centers i den andra
kolumnen. Dansarna agerar som om de vore i en kolumn tillsammans
som börjar och slutar på dessa fyra punkter.

Galaxy En Galaxy är en kombination av en box i centrum och en diamant på utsidan.

Triple box/Column/ Detta koncept är tre grupper av 4 dansare vardera. Dansarna i varje grupp
Line/Wave är i antingen en box, kolumn, linje, eller våg.

Eftersom det finns 12 platser och bara 8 fysiska dansare så blir fyra av platserna
tomma (ockuperat av fantom dansare).


