
UTVECKLA SPELET ORDBOK

Basketställning En spelares grundposition i både försvar och anfall.                                                                                                                                                                                                 
Spelaren har lätt böjda ben, händerna redo för att ta emot eller bryta pass, och upprätt hållning. 

Bollbehandling Att hantera bollen med eller utan att studsa den. 
Start & stopp Att accelerera och bromsa med eller utan boll, och bibehålla balans
Tempoväxlingar Att lära sig att hantera olika hastigheter (snabbt-medel-långsamt) och genom detta kunna lura motståndare
Jump stop Spelaren avstannar sin rörelse genom att göra ett litet hopp och landa med båda fötterna samtidigt
Roteringar Spelare som håller i boll behåller en fot i marken och förflyttar den andra
Korssteg Attackstart: Spelaren kliver tvärs över kroppen och studsar med handen motsatt foten som kliver.                                                                                                                        

Exempelvis steg med vänster fot åt höger och studs med höger hand.
Stride stop Spelaren avstannar sin rörelse genom att stanna med en fot i taget (kallas även 1-2 stopp)
Förlängt steg Attackstart: Spelaren kliver ut från kroppen och studsar med samma hand som foten som kliver.                                                                                                                          

Exempelvis steg med höger fot åt höger och studs med höger hand.
Försteg Anfallsspelaren tar kontakt med sin försvarare och rycker ifrån (tempoväxling) för att göra sig spelbar.

Dribbla Att studsa bollen
Skyddande dribbling Spelare med boll skyddar bollen med hjälp av kropp och armen som inte dribblar. Sidan/ryggen mot försvararen. 
Reträttdribbling Som skyddande dribbling, men med rörelse bakänges bort från försvarare.  
Speed-dribbling Spelare med boll springer så snabbt som möjligt och trycker bollen framför sig med långa studs. 

Crossover Handbyte: Spelare dribblar bollen i sidled från höger till vänster eller tvärtom framför kroppen.
Bakom rygg Handbyte: Spelare dribblar bollen i sidled från höger till vänster eller tvärtom bakom kroppen.
Under ben Handbyte: Spelare dribblar bollen i sidled från höger till vänster eller tvärtom mellan benen.
Reverse Handbyte: Spelare drar med sig bollen i en rotering med ryggen mot försvararen och fortsätter dribbla med andra handen.                                                                                            

Kallas ibland också "spinmove" eller "snurrfint".
Kombinationer Att kombinera flera handbyten eller dribblingsfinter i rad
Hesitation Spelare med boll stannar till och attackerar sedan igen utan handbyte. 
In & Out Spelare med boll drar bollen in mot mitten av kroppen och sedan tillbaka ut innan den studsat igen.                                                                                                                        

Handen måste förflyttas från ut- till insidan av bollen för att möjliggöra detta. 

Skott Att kasta bollen mot/i korgen
Teknik Viktigt att tänka på: Uträckt arm, vinka av med handled, under- och överkropp samarbetar (rytm). 
Skott - från pass Fånga pass och skjuta direkt utan studs
Skott - från dribbling Dribbla bollen, plocka upp den och skjut
Retur Att hoppa upp och ta bollen efter missat skott. 
Skottfint Spelaren rör bollen uppåt i en skottrörelse men utan att släppa bollen med målet att lura försvaren. 
Step-back Spelaren avbryter dribbling och kliver bakåt eller i sideld för att skapa yta (oftast för skott).
Straffkast Skott från straffkastlinjen, (helst) utan att hoppa. Ha en fast rutin innan straffkast. 
Distans/3p Skott från utanför trepoängslinjen. Viktigt att båda fötterna är utanför linjen (ej övertramp). 
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Stötpass - två händer Pass med två händer i brösthöjd
Studspass - två händer Pass med två händer där bollen studsar en gång i golvet och sedan upp till mottagaren. 
Stötpass - en hand Pass med en hand i brösthöjd
Studspass - en hand Pass med en hand där bollen studsar en gång i golvet och sedan upp till mottagaren. 
Passningsfint Spelaren gör en passningsrörelse men utan att släppa bollen med målet att lura försvaren. 
Pass från dribbling Spelaren dribblar bollen och plockar sedan upp den med en eller två händer för att direkt slå en pass
Overhead Pass med bollen i två händer över huvudet. OBS! Bollen rör sig ej bak hela vägen till nacken i kaströrelsen. 
Bakom ryggen Pass med en hand bakom ryggen, kan vara studspass eller direkt pass. 
Baseballpass Pass med en hand där spelaren börjar med axeln mot mottagaren och roterar i kaströrelsen. Används oftast över längre distanser.  
Hookpass Pass i sidled med en hand över huvudet. 

Layup Avslut nära korgen i fart. Oftast med två fotisättningar och hopp från en fot. 
Layup- överhand Layup där avslutet sker med handen under boll och fingrarna pekandes bakåt (mot pannan). Likt vanlig skottrörelse i handleden.
Layup- underhand Layup där avslutet sker med handen under boll och fingrarna pekandes mot korgen.                                                                                                                                                 

Spelaren hoppar och sträcker ut armen och låter bollen "rulla" av fingrarna. 
Layup- reverse Layup där spelaren går runt/under korgen och avslutar på andra sidan. 
Layup- power Spelaren använder sina två fotisättningar för att stanna på båda fötterna och sedan hoppa från två fötter för att avsluta. 
Layup- ensteg Spelaren hoppar och avslutar direkt efter första fotisättningen i sin layup. 
Floater Spelaren gör en skottrörelse i fart och försöker skicka bollen högt över en försvarare. Kan ske efter en eller två fotisättningar.                                                                                         

Kan beskrivas som ett mellanting mellan layup och skott. 
Eurostep Spelaren utnyttjar sina två fotisättningar för att röra sig fram och tillbaka i sidled i syfte att finta bort en försvarare.                                                                                                    

Kan beskrivas som en layup i zig-zag. 

Postspel Spel med ryggen/sidan mot korg i och runt tresekundersområdet.
Postposition Spelaren håller bollen med två händer vid axeln längst från försvararen. Böjda ben och brett mellan fötterna.
Postmoves Fotisättningar och rörelser för att få försvaret ur position och skapa avslut i postspelet. 

Försvarsposition (på boll) Spelaren flyttar på fötterna och händer för att kunna störa anfallaren och bibehålla balans och position mellan spelare och korg. 
Sliding Spelaren börjar i basketställning och flyttar sedan en fot i sidled (höger fot om spelaren ska åt höger och vice versa)                                                                                                       

och följer efter med andra foten för att återgå till basketställning.  

Jaga Försvarande spelare som är ur position springer ikapp och förbi spelare med boll och försöker komma tillbaka i försvarsposition.
Sprint-slide Försvarsspelaren växlar mellan att sprinta och slida för att bibehålla försvarsposition.
Postförsvar Försvar på spelare nära korg. Försvararen måste ta kontakt samt ha ännu mer böjda ben och brett mellan fötterna än vanligt. 

Cut En explosiv rörelse av offensiv spelare utan boll, oftast mot korg. 
Handoff Spelare med boll dribblar mot en medspelare. Medspelaren kommer och hämtar bollen ur händerna på spelaren med boll. 

Low post Position på planen på eller i närheten av "blocket". 
High post Position på planen på eller i närheten av "armbågen" (övre hörnet på tresekundersområdet).
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Pick & roll Anfallsrörelse där en spelare sätter en screen för en annan spelare som har boll ("Pick").                                                                                                                                         
Spelaren med boll attackerar sedan och screensättaren cuttar mot korg ("Roll"). 

Exit screen Anfallsrörelse där en spelare sätter en screen vid blocket för medspelare som är på väg ut från korgen. 
Back screen Anfallsrörelse där en spelare sätter en screen med ryggen mot korgen för en medspelare som då oftast cuttar mot korg. 
Split screen Anfallsrörelse där en spelare på bollsida screenar för en annan medspelare efter att en av dem passat bollen till spelare på postposition.

Överspel Försvarsspelaren försöker ta bort eller försvåra möjligheten att passa dennes anfallsspelare. 
Jump to ball När en anfallsspelare passar bollen och dennes försvarare snabbt justerar sin position genom att "hoppa" ett steg mot bollen ("Jump to ball").                                                                                                             

Detta för att förhindra att spelaren som passat cuttar framför försvararen. 
Utblockering När en spelare vid skottförsök tar kontakt med sin motståndare och försöker hålla denne borta från korgen                                                                              

för att förbättra chanserna att själv ta returen. 
Close-out Försvarspelaren närmar sig sin anfallspelare med korta, snabba steg och böjda ben för att behålla balans                                                                      

och vara redo att försvara skott eller attack. 
Bumpa cut Försvarspelaren ställer sig i vägen för en cuttande anfallsspelare och tar kontakt för att styra denna bort från boll,                                                

dvs inte låta dem cutta framför. 

Hjälpförsvar Försvarare på spelare utan boll lämnar sin spelare för att hjälpa till att försvara en annan                                                                         
anfallsspelare som är ett större hot (t.ex vid en attack). 

Drop När en spelare spelar hjälpförsvar måste en annan medspelare täcka upp för denna genom att "droppa ner" och skydda korgen. 
Försvarsrotation När bollen passats ur en situation som krävde hjälpförsvar och en annan spelare "roterar" för att snabbt täcka spelaren med boll.

Gå över screen Försvarsspelaren tar sig förbi screenen på samma sida som anfallsspelaren. 
Soft hedge Försvarsspelaren på screensättaren backar av och skyddar tresekundersområdet. 

Grundanfall Grundläggande principer för samspelet i anfall, t.ex. hur planens ytor ska användas och spelarna kan röra sig i förhållande till varandra.
Inkastspel Specifika uppställningar och rörelser som används vid inkast från baslinjen eller sidlinjen på offensiv planhalva. 
Setspel Specifika uppställningar där spelarna rör sig på förutbestämda sätt för att skapa ett specifikt läge. 
Press break Anfallssystem som används för att attackera försvar som pressar över hela banan. 
Zonanfall Anfallssystem som används för att attackera zonförsvar. 

Man-man försvar Försvar där varje spelare försvarar en motståndare. Spelare kan hjälpa varandra eller byta spelare vid behov,                                                                                                                  
men grundprincipen är att varje försvarsspelare markerar en anfallsspelare. 

Dubbling När två försvarare tillfälligt försvarar anfallsspelaren med boll. Används för att sätta press på bollhållaren och försöka tvinga fram misstag. 
Transitionförsvar Försvar i omställningen från anfall till försvar. 
Bollinje En tänkt linje som går parallellt med baslinjen i höjd med bollen.                                                                                                                                                                 

Försvarsspelarna bör i transitionförsvaret vara mellan denna linje och korgen de ska försvara, dvs inte bakom bollen. 
Zonförsvar Försvarssystem där varje spelare försvarar en viss yta (zon) på planen istället för en specifik spelare. 

Screen Anfallsspelare använder sin kropp som en "vägg" för att stoppa en medspelares försvarare.                                                                  
Anfallaren måste vara stillastående när kontakten sker. 
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