
Til AMIGA -eierene 

Som du ser har vi nå sendt ut første medlemsblad i denne klubben. Bladet er sendt ut til de ca. 
200 forhandlere som finnes her i landet, og i tillegg til ca. 400 Amiga-eiere. 

Medlemsbladet vil etterhvert øke i sideantall. Det vil bli flere annonser, og det vil bli flere og 
større artikler, bla. et par omfattende kurs. Foreløpig har vi satt en øvre grense på 72 sider pr. 
blad. Det vil utpå høsten bli startet opp en telefondatabase i klubben, slik at medlemmer og 
forhandlere som har modem kan koble seg opp mot denne. I denne basen vil det ligge tips, 
programmeringseksempler, Public Domain programvare etc. Det vil også være mulig å holde 
diskusjoner. eller slippe til med informasjon som kan være viktig for andre. Denne tjenesten vil 
ikke koste noe ekstra. Vi kan også hjelpe til med å starte opp lokale klubber ved at vi formidler 
navn og adresse på personer som er interessert i å starte en klubb. Lokale telefondatabaser ser vi 
på som et meget interessant prosjekt, og vi kan bidra med nyttige råd og tips. For mer 
informasjon om klubben, se i bladet. 

Hva vil jeg få som medlem i klubben? 

- De ca. 10 medlemsblad i året vil bli tilsendt gratis. 
- Gratis oppkobling til vår telefondatabase. 
- Mulighet for å ringe vår krisetelefon (alvorlige tilfeller). 
- Medlemsbevis 

Du har sammen med dette første bladet fått tilsendt en del kort. Fyll ut et kort om du ønsker å bli 
med i klubben. De andre kortene kan du gi til andre personer som ønsker å bli medlem. Hvis du 
trenger flere kort, ta kontakt. Vi håper du vil hjelpe til med å styrke denne klubben. Vis bladet til 
andre AMIGA -interesserte, forklar dem litt om klubben, og gi dem et innmeldingskort. Husk at 
det ikke bare er klubben du hjelper, men også Amigas posisjon på markedet. Jo sterkere en 
maskin står på markedet, jo mer programvare vil det bli laget til den. Klubben vil være til nytte 
for alle som vil lære mer om Amiga. 

Amiga er en fantastisk maskin som fortjener å bli en suksess. Vi tror denne klubben kan bidra i 
positiv retning ved å lære brukerene mer om de enorme mulighetene maskinen gir, noe som også 
gjør den mye mer interessant for nye kjøpere. Så ikke nøl med å sende inn innmeldingskortet. 
Hvis du vil ha neste blad må vi ha kortet før 1. oktober. 

Vi er i ferd med å flytte til Bodø, så i begynnelsen av september får vi nytt telefonnummer og ny 
adresse: 

Vennlig hilsen 
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ATLANTIS, Sjøgata 10, 8000 BODØ 
Tel.: 081-28190/081-28228 

Aut.mobil: 090-93885 


