CROESO I Gymru….

CROESO I RALI CEREDIGION!

SARA DOWNES

Swydd o fewn y C.Ff.I.:
Brenhines y Sir
Clwb: Llangeitho
Be ti’n neud o ddydd i ddydd:
Cydlynwr Cyswllt Ffermio
Anrhydedd mwyaf o fewn
C.Ff.I:
Actores Gorau Cymru 1999
Peth mwyaf “embarrassing” dros y clwb:
Rhoi penglin trwy wal neuadd Llangeitho wrth
berfformio’r ddrama eleni.

GWENNAN DAVIES

Swydd o fewn y C.Ff.I.:
Morwyn
Clwb: Llanwenog
Be ti’n neud o ddydd i ddydd:
Swyddog Datblygu Menter Aber
Anrhydedd mwyaf o fewn
C.Ff.I:
Ysgrifenyddes Gorau’r Sir 2003
Peth mwyaf “embarrassing” dros y clwb:
Adrodd dan 26 oed ac anghofio’r geiriau pum
gwaith.

MEIRA LLOYD

Swydd o fewn y C.Ff.I.:
Morwyn
Clwb: Llangeitho
Be ti’n neud o ddydd i ddydd:
Myfyrwraig Maths/Hanes yn Aber

Anrhydedd mwyaf o fewn
C.Ff.I:
Siaradwraig gorau dan 16 oed, 2007
Peth mwyaf “embarrassing” dros y clwb:
Gwneud dawns ‘Balet’ gyda Swyddogion Cymru
yn Sioe Llanwelwedd, 2009

LOWRI FRON

Swydd o fewn y C.Ff.I.:
Aelod Hŷn y flwyddyn
Clwb: Caerwedros
Be ti’n neud o ddydd i ddydd:
Cyfieithydd gyda chwmni Cyfiaith
Anrhydedd mwyaf o fewn
C.Ff.I:
Morwyn yn Rali Caerwedros 2003
Peth mwyaf “embarrassing” dros y clwb:
Gorfod gwisgo dillad ‘inside out’ yn C.C.B. yn
Blackpool, 2008

WYN THOMAS

Swydd o fewn y C.Ff.I.:
Ffarmwr Ifanc
Clwb: Pontsian
Be ti’n neud o ddydd i ddydd:
Gweinidog ac yn ffarmwr
Anrhydedd mwyaf o fewn
C.Ff.I:
Bod yn gyfrifol o fynd â £7,000 i’r banc, Rali 08
Peth mwyaf “embarrassing” dros y clwb:
Rhestr hir ond mae rhan fwyaf yn cynnwys
gwisgo ffrog.

CARYL HAF

Swydd o fewn y C.Ff.I.:
Morwyn
Clwb: Llanddewi-Brefi
Be ti’n neud o ddydd i ddydd:
Myfyrwraig Amaeth/Busnes yn Aber
Anrhydedd mwyaf o fewn
C.Ff.I:
Aelod Iau 2007
Peth mwyaf “embarrassing” dros y clwb:
Mynd i cyfweliad Morwyn gyda perm yn y
gwallt achos y ddrama.

TELERI MORRISTHOMAS

Swydd o fewn y C.Ff.I.:
Morwyn
Clwb: Pontsian
Be ti’n neud o ddydd i ddydd:
Athrawes Maths, Ysgol y Preseli
Anrhydedd mwyaf o fewn C.Ff.I:
Actores Gorau Cymru 2009
Peth mwyaf “embarrassing” dros y clwb:
Ceisio gwneud ‘kart-wheel’ yng
nghystadlaeuaeth Syrcas, Rali 2009 a methu’n
llwyr!!!

MEGAN LEWIS

Swydd o fewn y C.Ff.I.:
Aelod Iau y flwyddyn
Clwb: Trisant
Be ti’n neud o ddydd i ddydd:
Disgybl blwyddyn 12 yn Ysgol
Penweddig
Anrhydedd mwyaf o fewn C.Ff.I:
2il yng nghystadleuaeth y Gadair, 2009
Peth mwyaf “embarrassing” dros y clwb:
Gorfod teimlo a aroglu ‘slwtch’ yn noson sosial.

Cynhaliwyd cystadleuaeth y ddrama yn ystod yr wythnos 15fed – 19eg o Chwefror gyda 15 clwb yn
cystadlu yn Theatr Felinfach. Cafwyd 5 noson llawn adloniant gyda safon uchel a chyson. Dr Roger
Owen oedd yng ngofal y beirniadu a dyma ei fierniadaeth:
Actor Gorau 16 neu iau – Ifan Jones, Tregaron
Actores Orau 16 neu iau – Elliw Dafydd, Bro’r Dderi
Actor Gorau – Llyr Jones, Pontsian
Actores Orau – Lowri jones, Caerwedros
Set Orau – Felinfach
Cynhyrchydd Gorau – Gareth Ioan, Caerwedros
Sgript Orau – Caryl Lewis, Mydroilyn
Perfformiad Technegol Gorau – Mydroilyn
Clwb Buddugol – Caerwedros
2il – Mydroilyn
3ydd – Llanwenog

Diolch i hol i aelodau’r Sir am eu ymdrechion. Diolch hefyd i bawb a fu wrthiyn hyfforddi a helpu’r clybiau mewn unrhyw fodd
ac i staff y Theatr am eu parodrwydd i
gymorthwyo’r clybiau a sicrhawyd safon uchel unwaith yn rhagor.
DRAMA CYMRU
Yng nghystadleuaeth Drama Cymru ar y 27ain o Chwefror,
daeth C.Ff.I. Caerwedros yn gydradd 3ydd. Daeth llwyddiant
pellach i’r clwb wrth i Trystan Jones ennill tlws actorau gorau’r
gystadleuaeth. Da iawn, wir!

TAITH CERDDED NODDEDIG
Ar y 28ain o Fawrth, bu criw o swyddogion y sir a rhai aelodau
eraill yn cerdded llwybr yr arfordir, o swyddfa’r C.Ff.I. yn
Aberaeron lan i safle’r rali eleni yn Llanrhystud. Ar ôl mynd trwy
sawl pwdel o fwd a chroesi sawl afon, daeth pob un ohonom i
ddiwedd y daith yn saff. Trefnwyd y daith gan frenhines y Sir sef
Manon Richards er mwyn codi arian at elusen C.Ff.I.
Cymru eleni, sef Sefydliad Aren Cymru. Codwyd swm o
£990. Diolch i bawb am eu cefnogaeth.

Cafwyd noson lwyddiannus iawn yng ngholeg Llambed ar y 16eg o Ebrill, lle bu tua 120 o
aelodau, cyn-aelodau a ffrindiau’r sir yn cefnogi noson Cadeirydd C.Ff.I. Ceredigion eleni a
llynedd, sef Arwel Jones a Daniel Downes. Codwyd dros £2,000 i goffrau’r Sir trwy gael sbri
gyda rasys moch! Diolch hefyd i Banc Barclays am noddi punt wrth bunt.

Cafwyd diwrnod hwylus eto
yng Nglwb Rygbi Aberaeron.
Cafodd yr aelodau hŷn dipyn
o hwyl wrth fwynhau’r
gêmau ac yna Disgo Dyfed i
ddilyn!
Llongyfarchiadau i glwb Pontsian am
ddod yn fuddugol yng ngala nofio’r sir a
gynhaliwyd yn Aberaeron ar y 9fed o
Ebrill. Cafwyd cwpan newydd eleni am
y nofiwr cyflymaf o bob cystadleuaeth,
ac aeth y cwpan hwn i Emlyn Lewis o
glwb Pennant. Diolch yn fawr i Alison
Jones, clwb Llanddewi Brefi, am roi’r
cwpan yn rhodd i’r sir.

Cwis ar Radio Ceredigion oedd Brêns Bore Sadwrn,
ar fy rhaglen ‘Ffwl Pelt’. Cafwyd cyfres o gwestiynau yn y cwis, dros gyfnod o 10 wythnos, lle roedd
aelodau’r mudiad yn ffonio i ateb y cwestiynau ac i
gynrychioli ac ennill pwyntiau i’w clybiau. Ar gyfer y
gystadleuaeth unigryw yma, crëwyd gwobr arbennig, gan y crefftwr Aled Dafis. Mae’r wobr yn un
gwreiddiol a hardd iawn, diolch iddo.
Y canlyniad:
1af - Pontsian, 2ail - Llanwenog, 3ydd - Pennant
Llongyfarchiadau mawr iddynt, a diolch am gymryd
rhan.

Llongyfarchiadau mawr iddynt, a diolch am gymryd rhan.
Ar y nodyn yma, hoffwn ddiolch o galon i bawb am eu
gwrandawiad a’u cefnogaeth yn ystod y flwyddyn bûm yn
cyflwyno ar Radio Ceredigion. Yn anffodus, mae’r rhaglen wedi
dod i ben erbyn hyn, ond cefais brofiadau unigryw tra’n cyflwyno,
gan fwynhau fy hun mas draw! ‘Llond whilber’ o chwerthin a joio!!
Diolch i chi gyd!
Enfys Hatcher

Eleni eto bu Fforwm Ieuenctid Ceredigion
yn cwrdd ac yn trafod yn gyson yn ystod y flwyddyn ac yn
trafod amryw o bethau. Fel arfer, penderfynwyd fod angen trefnu trip, ond le i fynd oedd y cwestiwn?!
Ar ôl digonedd o drafod syniadau yn y cyfarfodydd, penderfynwyd mai ar dramp i Genarth fyddai’r aelodau yn ei wneud eleni er mwyn cael sbort a sbri yn “Paint Balling”. Felly ar fore dydd Sadwrn Ebrill 3ydd,
aeth 11 aelod o wahanol o glybiau ar drip. Roedd yn ddiwrnod hwylus a braf ac yn gyfle da i wneud
ffrindiau newydd, a hefyd cwrdd â hen ffrindiau! Diolch i bawb a daeth ar y trip, a gobeithio gwelwn ni
amryw o aelodau dan 18 y sir yn mynychu'r fforwm yn y dyfodol! Rydym yn edrych mlan nawr at ddiwedd y flwyddyn ac am y cyfarfodydd i ddod! Yn ystod Fforwm mis Mehefin fyddwn yn cael noson o “Are
You Smarter Than A Swyddog”, croeso i BAWB i fynychu, a chofiwch, mi fydd na wobr i’r aelod sydd yn
ennill. Hefyd, edrychwn ymlaen at fynd o amgylch ysgolion y sir er mwyn hyrwyddo'r fforwm a hefyd y
mudiad! Felly cadwch lygaid allan amdanyn! Diolch, a diolch i chwi sydd wedi bod yn mynychu’r fforwm
hyd yn hyn eleni!
Meira Lloyd, Arweinydd Fforwm Ieuenctid Ceredigion

TRIP TRYSTAN!
BENIDORM!
Bues i’n ffodus iawn nol ym mis Tachwedd i gael fy newis i
Daeth
cyfle
i
ymlacio
a mwynhau ar ôl
fynd ar daith dramor i Ogledd Iwerddon. Dechreuais fy
dechrau
prysur
i’r
flwyddyn,
pan aeth 10
nhaith ar ddydd Mercher, Ebrill 7fed, gan hedfan awr o
daith o Fryste. Roedd Ruth o Sir Fon yn mynd allan gyda fi aelod o’r sir ar wyliau i Benidrom yn ystod
ond roedd hi yn hedfan o Lerpwl ac roedd y ddau ohonom gwyliau’r Pasg. Cafwyd gwyliau arbennig, a
daeth awb yn ôl wedi dal ychydig o liw
yn mynd i gwrdd ym maes awyr Belffast. Roeddwn i aros
gyda Alfred a’i deulu a daeth i gwrdd a mi yn y maes awyr. haul….rhai yn fwy pinc na’ i gilydd!
Roeddwn yn aros ar ffarm yn Garvagh, Co Londonderry,
teulu gyda 3 o fechgyn. Fferm ieir oedd y fferm gyda rhai
da a 120 o ddefaid. Yn ystod fy amser yna, bues yn helpu
mas ar y ffarm, gan fynd mas a dom ac aredig. Mae’n
rhaid dweud bod y dom ieir yn stwff cryf ac yn drewi!! Un
o’r prif anawsterau oedd eu deall yn siarad, gan fod eu
hacen mor gryf.
Aethom i Fowlio Deg ar y noson gynta a chymerais ran
mewn cystadleuaeth barnu stoc ar yr ail noson. Ond roedd
ei dull nhw o farnu stoc yn dipyn wahanol i’r ffordd yr
ydym ni yn gyfarwydd ag e! Yn ystod fy amser yna
roeddem yn cwrdd i fyny gyda Ruth a dwy ferch o Loegr, Rachael a Kate, ac yn mynd ar deithiau. Buom
yn ymweld a llefydd fel y Giant Causway (anhygoel!), Bushmills Distillery, Pont Carrick a Rede ac roedd
rhaid mynd i weld gem o rygbi rhwng y Gweilch ag Ulster – gyda’r Gweilch yn ennill wrth gwrs!
Un o’r uchafbwyntiau oedd mynd y Bwyllgor Blynyddol Ulster am y penwythnos. Doedd e ddim yn anhebyg i’n Pwyllgor Blynyddol ni yng Nghymru gyda noson o ddawns ffurfiol a noson o wisgo i fyny – y thema oedd amaethyddiaeth. Aeth Alfred a fi fel dau o wartheg Belgian Blue! Yn anffodus, oherwydd y
llwch o’r llosgfynydd yng Nghwlad yr Ia, gorfi i fi ddarllen adroddiad o G.FF.I. Cymru yn y Pwyllgor
Blynyddol, gan nad oedd cynrychiolaeth o Gymru wedi gallu mynd mas yna! Roedd yn dipyn o brofiad
cael sefyll o flaen yr holl fobl yn traethi yn Saesneg!
Ar ol pythefnos, roedd hi’n bryd ei throi hi am adref, ond roedd hi ddim mor rhwydd a hynna! Roeddem i
fod hedfan o Belffast i Fryste ond wrth gwrs, achos y llwch eto, roedd rhaid newid ein cynlluniau a
theithio adref ar y fferri. Llwyddom i gael lle ar gwch a oedd yn mynd i Lerpwl ar y dydd Mercher, ac ar ol
dechrau ar ein taith am 8.30 y bore, cyrraedd Lerpwl tua 7 y nos, cael tren i’r Amwythig, lifft gan Rachel i
Drenewydd, dad yn cwrdd a fi yno, a chyrraedd adre am 12.45! Dyna beth oedd siwrne! A meddwl mai
dim ond awr o amser oedd hi i hedfan allan!
Beth bynnag, cefais amser gwych – pawb yn groesawgar ac rwy’n edrych ymlaen yn awr i gwrdd a’r
bechgyn o Iwerddon pan fyddant yn dod i’r Sioe Frenhinol yn yr haf. Byddem yn argymell pawb i geisio
am drip dramor, gan y byddwch yn mwynhau’r profiad yn fawr ac yn dysgu llawer.
Trystan Jones, CFfI Caerwedros

Gyda blwyddyn aelodaeth arall yn dirwyn i
ben, dyma fraslun o fformat CCB a syniadau
ar gyfer rhaglen eich clwb.

Fformat Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

(Annual General Meeting)
Dylai Llywydd presennol y clwb gadeirio ar ddechrau’r cyfarfod, gan
drosglwyddo’r awenau i’r is-lywydd pan gaiff ei (h)ethol yn llywydd
yng
nghanol y cyfarfod.
AGENDA
1.
Ymddiheuriadau
2.
Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blwyddyn ddiwethaf
3.
Materion yn codi o’r cofnodion
4.
Gohebiaeth
5.
Adroddiad y trysorydd (Mantolen y flwyddyn)
6.
Adroddiad Llywydd y clwb
7.
Ethol Swyddogion newydd (Llywydd, Is-lywydd, Cadeirydd, Isgadeirydd, Ysgrifennydd, Trysorydd, Gohebydd y Wasg, Ysgrifennydd
Cofnodion, Llyfr Lloffion, Arweinyddion)
8.
Ethol aelodau ar gyfer pwyllgorau sirol
9.
Unrhyw fater arall

Beth am gynnwys y nosweithiau yma yn eich rhaglen?

•
•
•
•
•
•
•

Ymweld â busnes lleol
Noson Yoga
Straeon ysbryd
Taith cerdded
Helfa drysor ar droed
Noson gwneud pizza
Gwersi Dawnsio

Cofiwch gynnal eich CCB cyn y
1af o Awst.
Cysylltwch â’ch Swyddog Bro
neu’r Swyddfa os byddwch
eisiau unrhyw gymorth- byddan
nhw’n falch i’ch helpu!

DIWRNOD MAES CFFI CYMRU

Cynhaliwyd Diwrnod Maes CFfI Ceredigion ar
27ain o Fawrth yn Mart Tregaron gyda dawns yn y
Talbot gyda’r nos. Llongyfarchiadau i glwb Llanwenog am ennill y diwrnod maes, clwb Llangeitho
oedd yn ail, gyda chlwb Llanddeiniol yn 3ydd.
Dyma’r canlyniadau:
Stocman y flwyddyn: Geraint Jenkins, Talybont
Tîm Hyn: 1af—Talybont, 2il—Pontsian, 3ydd—
Llanddeiniol
Stocman iau’r flwyddyn: Rhys Lloyd-Jones,
Llanddewi Brefi
Tîm Iau: 1af—Llanwenog, 2il—Llangeitho, 3ydd
Bro’r Dderi
Effeithlonrwydd a Diogelwch: Troedyraur
Sialens Natur Iau: Caerwedros
Diogelwch Iau: Llanwenog
Arddangosfa Sirol: Llangeitho
Sialens ATV: Troedyraur
Ffensio: Llanddeiniol
Hyrwyddo Clwb: Llanwenog

Marchnad Llanymddyfri oedd lleoliad Diwrnod
Maes CFfI Cymru, a daeth llwyddiant i aelodau
CFfI Ceredigion unwaith eto, wrth iddynt ennill
tlws am y sir fuddugol!

Cynhaliwyd
cystadlaethau Siarad
Cyhoeddus
Cymraeg yn Ysgol
Uwchradd Tywyn ar y 27ain o Chwefror, a’r Siarad Cyhoeddus Saesneg ar y penwythnos
canlynol ar Faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Dyma’r canlyniadau:
CANLYNIADAU CYMRAEG
Tîm Darllen Iau: Cydradd 3ydd
Tîm 16 oed neu Iau: 4ydd
Tîm 21 oed neu Iau: 1af
Tîm 26 oed neu Iau: 1af
Canlyniadau Terfynol i Geredigion - 2il

CANLYNIADAU SAESNEG
Tîm Darllen Iau: Cydradd 6ed
Tîm 16 oed neu Iau: 3ydd
Tîm 21 oed neu Iau: 7fed
Tîm 26 oed neu Iau: 5ed
Canlyniadau Terfynol i Geredigion - 7fed

Is-lywydd FfCCFfI
Llongyfarchiadau i Mr. Gwynne Davies, cyn aelod CFfI Llanddewi Brefi
ar gael ei ethol yn Is-lywydd
Ffederasiwn Cenedlaethol CFFI
Cymru a Lloegr ym Mhwyllgor
Blynyddol y mudiad yn ‘Torquay’ yn
ddiweddar.

Dathlu 70!
Mi fydd CFfI Ceredigion yn dathlu 70 mlynedd yn 2011-2012, ac mae llu o ddigwyddiadau wedi
trefnu:
Nos Wener 2il o Fedi 2011:
Lansiad Llyfr Dathlu, Prifysgol Llambed
Wythnos 10fed o Hydref 2011:
Sioe Dathlu’r 70, Theatr Felinfach
Nos Sul 4ydd o Ragfyr 2011:
Cymanfa Ganu’r Dathlu (lleoliad i’w gadarnhau)
Nos Wener 30ain o Fehefin 2012: Cinio Dathlu - Pafiliwn Cymru, Bontrhydfendigaid
Cyfarfod Pwyllgor Dathlu:

Nos Sul 13eg o Fehefin am 7:30yh, Tafarn y Dyffryn, Dyffryn Aeron.

Os hoffech chi fod yn rhan o’r broses sgriptio ar gyfer sioe’r dathlu, mae croeso i chi fynychu
gweithdy agored ar Nos Fercher 17eg o Dachwedd yn Theatr Felinfach- mwy o wybodaeth i
ddilyn yn yr Hydref!

Cofiwch am Splash 2011! Fel rhan o’r dathliadau 70,
mi fydd CFfI Ceredigion yn cynnal Splash yn 2011

24 & 25 Mehefin 2011

DYDDIADAU I’W COFIO

MEHEFIN
11
Rygbi 7 bob ochr, Clwb Rygbi Aberaeron
12
Stondin Sioe Aberystwyth
15
Pwyllgorau’r Sir
19
Chwaraeon y Sir, Ysgol Gyfun Llambed
25
Tynnu’r Gelyn, Clwb Rygbi Aberaeron
26
Cyngor ac Is-bwyllgorau C.Ff.I. Cymru
30
It’s a Knockout Fforwm Ieuenctid

GORFFENNAF
9
It’s a Knockout Cyn-aelodau/Aelodau hŷn
14
Pwyllgorau’r Sir Gwaith
19-23 Sioe Frenhinol Cymru
AWST
4
Treialon Cwn Defaid, Llanrhystud
13
Stondin Sioe Llambed
31
Cwrs swyddogion newydd

MEDI
1& 2 Cwrs swyddogion newydd
4
Stondin Sioe Llandysul
8
Pwyllgorau’r Sir
10-12 AGM Cymru—Wrexham
22
Cyfarfod Blynyddol
24
Chwareon dan do
HYDREF
2
Cyngor ac Is-bwyllgorau C.Ff.I. Cymru
7/8 Siarad Cyhoeddus Saesneg
9/10 Cystadleuthau Ff.C.C.Ff.I
20
Pwyllgorau’r Sir
28 & 30 Eisteddfod y Sir, Prifysgol Llambed

13

Tîm Golygu
Sara Downes
Teleri Morris-Thomas
Gwennan Davies
Caryl Hâf
Meira Lloyd
Wyn Thomas

Diolch i’r swyddogion blaenorol am eu gwaith o
gynhyrchu a golygu’r cylchgrawn. Diolch hefyd i
Tim Jones am rai lluniau.
Diolch hefyd i’r noddwyr am eu rhoddion ariannol
sy’n sicrhau parhad i’r cylchgrawn.

Os oes gennych ddeunydd neu
hysbysebion ar gyfer y rhifyn nesaf danfonwch
at:- ardan@live.co.uk. Cofiwch barhau i ddarllen
Ar Dân!

