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Världens första kvadrupel bakåtvolt på BMX sattes av 
Nitro Circus-stjärnan Jed Mildon  
  
 
Ett historiskt rekordhopp inom extremsporten utfördes av nyzeeländaren Jed Mildon när 
han landade världens första Quad backflip på BMX. 
 

  
 
Efter flera år av förberedelser, övning och crashar i jakt på rekordet lyckades Jed Mildon, 
uppbackad av Nitro Circus-kollegan James Foster, landa rekordhoppet den 13 juli ute på Travis 
Pastrans ”Pastranaland” i Maryland i USA. Se videon av hoppet här.  
 
− Det här är höjdpunkten av mitt liv. Något du drömmer om när du växer upp, men inte vet om det 
kommer att bli verklighet. Nu känns det helt overkligt, säger Jed Mildon. Det hade inte varit möjligt 
utan stödet av min familj och min vänner från Nitro Circus. James är en fantastisk atlet och bra 
kompis. Han har pushat på för att utmana mig och mina gränser. 
 
Mildon blev även först i världen med trippel bakåtvolt på BMX under 2011. James Foster är den 
andra åkaren som har lyckats med en trippel backflip vilken han utför under Nitro Circus shower 
världen över. 
 
Det är ett rekordår för Nitro Circus, i april landade X-Fighter champion Josh Sheehan världens 
första trippel backflip på motorcykel. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OFPmjxkNRmA


Jed Mildon och James Foster kommer till Stockholm med Nitro Circus Live den 23 januari, 2016. 
 
 
Om Jed Mildon: http://nitrocircus.com/riders/jed-mildon/ 
 
Press release på engelska:  
http://nitrocircus.com/jed-mildon-lands-the-first-ever-bmx-quad-backflip/ 
 
För TV-material kontakta Charlotte på charlotte.axelsson@louder.se  
 
För mer info, nyheter, turnédatum, bakom-scenen-avslöjanden besök hemsidan: 
http://www.nitrocircus.com  
 
Eller följ Nitro Circus på: 
Twitter: @nitrocircus  
Facebook: www.facebook.com/NitroCircus 
 
 
 
Om Nitro Circus: 
Nitro Circus fortsätter att positionera sig som det ledande varumärket för ungdomar inom 
actionsport och underhållning. Från en blygsam start, där Jeremy Rawle, Gregg Godfrey och 
extremsportens superstjärna Travis Pastrana producerade filmer i ett garage i Utah under 2003, 
till tv-serien som gjorde dundersuccé och sänts i mer än 60 länder, har Nitro Circus exploderat i 
popularitet och gjort stort intryck hos unga människor i hela världen. ”Nitro Circus: The Movie” 
med skådespelare från MTV-serien, släpptes under 2012 i biografer över hela världen. 

 
Under 2010 omvandlades tv-serien av nuvarande VD och actionsportbranschens guru Michael 
Porra till ett måste-se liveevent, Nitro Circus Live, som blivit ett världsomspännande 
turnéfenomen. Efter premiären i Australien för fem år sedan har showen rest världen runt, slagit 
biljettrekord och hänfört upp emot två miljoner fans under utsålda shower i Europa, USA, Kanada, 
Australien, Nya Zeeland, Kina, Japan och Sydafrika. 
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