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Som du sikkert har oppdaget har det tatt litt ek
stra tid å få ferdig dette nummeret av EXEC. 
Det skyldes at undertegnede har sluttet hos At
lantis Informasjonssystemer og begynt med 
klubben på heltid, slik at bladet skal bli bedre 
og mer regulært. Det står mer om dette i bladet! 

Men for at jeg skal vite mer om hva dere vil 
bladet skal inneholde, ber jeg dere alle fylle ut 
delte skjemaet og returnere det før l. desember. 
Som takk for strevet trekker jeg ut 5 medlem
mer som får hver siu CanDo 
programmeringsspråk. Og alle får selvfølgelig 
nyte godt av at EXEC blir bedre. 

Selvfølgelig vet jeg en del om hva som mangler 
og hva som bør rettes på. Selvfølgelig bør blad
ene komme med jevnt mellomrom, 6 ganger i 
året. Sammenslåing og dobbeltnummer er en 
dårlig løsning som vi dessverre har blitt presset 
til å benytte et par gange,.~InnholdsmeJ)_sig tror 
jeg det vil være på sin plass med mer 
reportasjestoff, flere bilder og liu mer 
"grasrot"-stoff. Denne undersøkelsen vil vise 
om dere er enige. 

Apropos dobbeltnummer ... siden dette numme
ret ble ytterligere et par uker forsinket på 
trykkeriet, blir jeg dessverre nødt til å slå sam
men de to neste nummerene, slik at det kommer 
ett tykt EXEC like før jul. Jeg skal prøve å spe 
på med litL flere fargesider og kanskje eL par 
overraskelser. Av innholdet kan nevnes: EXEC 
på Island! - Test av AmigaVision - Amiga 
Symposium 1990 - Hvordan blir EXEC ti!...?
Test av SCALA - Intervju med ... - Mer C, As
sembler og DOS - Test av 1.52 MB diskdrive -
Julenøtter - Test av 3D-Professional... .. og mye 
mer! Godt over 100 sider aktuelt Amiga-stoff 
til en lang og ellers kjedelig julehelg. 

Men - betingelsen er at dere alle svarer på dette 
skjemaet, slik at vi kan videreutvikle bladet i 
den retningen dere vil. En unik sjanse som dere 
ikke har råd til å gå glipp av. Inntil da - lykke til 
med Amigaen din! 

Slik liker ieg innholdet i bladet: 


SnapShot 

Programvaretestene 

Maskin varetes tene 

Nyhetssidene 

C-kurset 

Assemblerkurset 

Spreehen Sie DOS? 

Grafikk på Amiga 

Bli lyd! 

GURU Mediatation!? 

Su pertI Brukbart Middels Glt an Pylon 
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...og mengden synes ieg er: 


Programvaretestene 

Maskinvaretestene 

Nyheter 

Reportasjer 

Kurs 

Annonser 

For mye Liu mye Passe Liu lite Alt forlitc 
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O O ~ O O 

O O ~ O O 

O O S O O 

O O O IS O 

O O O fQ O 

Jeg vil at EXEC skal ..• 
Velg ett av disse o Bli tykkere 
alternativene 

~ Ha diskett med hvert nummer 

O Komme ut mer enn 6 ganger i året 
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