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Nytt Amiga-blad
med diskett! 
Hva er AmigaForum? 
AmigaForum er et nytt blad for deg som har Amiga. Det er etterf01geren til 
bladet EXEC, som var medlemsblad i Atlantis Amiga Brukerklubb. 
Omleggingen er skjedd fordi vi 0nsker a na flere av dere som har ~miga, 

ved at bladet med tiden ogsa komme i 10ssalg. Vi ble derfor n0dt ttl a endre 
bladets navn til AmigaForum, som forteller mer om hva bladet egentlig 
handler om. Nar det gjelder innholdet, vii bladet inneholde litt av hvert for 
aile Amiga-interesserte. Vi viI fors0ke a lage en interessant blanding av 
nytte og underholdning, og vi tar gjerne imot tips fra dere lesere. 
Grunnet et h0yere opplag, har vi sett oss i stand til a redusere 
abonnementsprisen til kr. 275,- pr. ar (mot tidligere 295,-). 

Oiskett med hvert blad! 
AmigaForum vii komme ut seks ganger pr. ar, og vi har ogsa besluttet a 
sende en diskett med hvert eneste blad. Vi legger mye arbeid i a fa tak i 
virkelige "godbiter" som vi kan ha pa disse diskettene, bade nar det gjelder 
nyttige og underholdende programmer. Det sier seg selv at . 
virusproblematikk og 10sninger pa dette viI slii sentralt. Ellers kommer VI 

til a ha bade spill, utilities, grafikk, musikk og piogrammeringsstoff pa 
disse diskettene. Ogsa her er det DU som bestemrner innholdet! 

Hva med EXEC? 
De m har be alt m lemss "ap iAtlantis Amiga Brukerklubb, far 
AmigaForum i stedet for EXEC. Vi har registrert hvor mange blad hver 
enkelt har fil.tt, og det er dette vi bruker som grunnlag for a beregne nar 
abonnementet ut!0per. Derfor kommer ingen tidligere klubbmedlemmer til 
a tape noe pa denne omleggingen. 

Stilig musmatte til aile som abonnerer! 
Aile som abonnerer pa AmigaForum far en spesialdesignet musmatte, som 
i tillegg til a gi din hardt arbeidende Amiga-mus et bedre milj0, ogsa 
kornrner til a bli et samleobjekt. Normal utsalgspris pa denne musmatten 
ville Viert rundt 60 kroner, men det er KU "de som begynner a abonnere 
eller fornyer sitt abonnement som far kloa i denne godbiten! 

Bli med! 
Hvis det ilcke f01ger en postgiro med dette bladet, betyr det at du allerede er 
registrert som abonnent. I motsatt fall rna du betale postgiroen for a fa 
tilsendt flere blader. Og de 275 kronene gir deg altsa seks spennende 
Amiga-blad og seks disketter smekkfulle av handplukkede program, pluss 
en lelcker musmatte som du aldri har sett maken til. Abonner NA! 
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