Mwynhau...
Splish! Splash! Splosh!
Cynhaliwyd Gala Nofio blynyddol y
Sir ym Mhwll Nofio Aberaeron ar
nos Fercher yr 11eg o Ebrill.
Llongyfarchiadau i GFFI Pontsian am
ddod yn fuddugol eleni eto ac i
Emlyn Lewis, Pennant am ennill
cwpan Alison Jones am y nofiwr
cyflymaf yn nofio dau hyd o’r pwll
mewn amser o 20.84 eiliad!

Shwmai!?
Dewch i Fforwm Ieuenctid CFFI Ceredigion, cyfle i wneud
ffrindiau, cymdeithasu, cael lot o hwyl a lleisio barn. Byddai’n
braf gweld mwy ohonoch yn mynychu’r fforwm, rŷn ni yr un mor
bwysig â’r aelodau hŷn. Mae dros 50% o aelodau’r mudiad dan
18 oed! Dewch yn llu, o’r gogledd a’r de, – ni ‘ma i fwynhau, dim
ond pobl dan 18 oed, ein cyfle ni i roi ein stamp ar y mudiad!
Dy’n ni ddim yn cael cyfarfodydd diflas ond yn cynnal
gweithgareddau amrywiol e.e sosial, helfa wyau pasg, noson Wii
a Jenga. Y fforwm sy’n trefnu’r ‘It’s a Knockout’ ar gyfer aelodau
dan 18 oed a theithiau amrywiol bob blwyddyn.
Anogaf chi’r aelodau sydd yn ddigon ifanc(!) i ddod i’r Fforwm i
roi eich barn ac ehangu eich ffrindiau o glybiau’r Sir. Ni yw
dyfodol CFFI Ceredigion, dewch dewch dewch! Dewch i’r noson
nesaf ar y 18fed o Orffennaf am 7.30yh lle byddwn yn chwarae
Twister a Jenga!
Os ydych chi am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda fi unrhyw
bryd!
Sioned Davies, Cadeirydd y Fforwm Ieuenctid

Ifan Llŷr Davies
Oed: 13 oed
Clwb: Llangwyrfon
Pryd a pham wnes di
ymuno gyda’r CFFI?
Ymunais â’r clwb ym mis
Medi 2009. Mae Dad yn un
o arweinyddion y clwb ac
roedd ymuno â’r clwb i weld y peth naturiol i’w
wneud.
Beth yw’r peth gore rwyt ti wedi ‘neud hyd
yn hyn yn y CFFI?
Cefais hwyl fawr yn niwrnod maes y Sir yn
Nhregaron eleni ar y barnu stoc. Ond y peth
gorau hyd yn hyn oedd dawns rali Pontsian
llynedd. Daliais mam ar foment wan a chytunodd i mi gael mynd—joio mas draw!
Beth wyt ti am fod pan fyddi di wedi gadael
yr ysgol?
Dim syniad! Rhywbeth gyda chyflog da am
oriau bach, ond well anghofio ffermio os am
hynny!
Beth yw dy uchelgais yn ystod dy gyfnod
fel aelod o’r mudiad?
Cyfarfod merch fferm ariannog felly nid oes
angen imi boeni am y cwestiwn blaenorol!
Beth yw dy hoff beth yn y byd?
Rwyf wrth fy modd yn gwylio a chwarae rygbi.
Pwy wyt ti’n ei edmygu?
Edmygaf Dad. Teimlaf fy mod yn dysgu wrtho
bob dydd er mai dwli yw’r rhan fwyaf yr wyf
yn dysgu wrtho!
Ble rwyt ti hapusaf?
Yn y Ffair Aeaf—wedi wythnosau o baratoi
‘rwyf yn cael buzz wrth weld y gwartheg tew yn

Mae Gwefan CFfI Ceredigion wedi gweld dyddiau gwell ac mae’n hen bryd
am un newydd! Ry’n ni am gael gwefan fodern sy’n ateb
gofynion ein haelodau a’n cefnogwyr.
Mynegwch eich barn a chynigwch syniadau…
Beth sy’n dda/wael am y wefan bresennol a sut gellir ei gwella?
Beth wyt ti eisiau/ddim eisiau ar y wefan … Lluniau? Ffurflenni? Hysbysfwrdd? Canlyniadau? Ar Dân? Calendr? Gemau? Clipiau fideo?
Cysylltwch â’r Swyddfa NAWR!

Sbort a Sbri!
CWIS IAU
LLONGYFARCHIADAU i dîm CFFI
Llangeitho A ar ddod yn fuddugol yng
nghwis iau’r sir, Pontsian A yn 2il a
Chaerwedros yn 3ydd. Diolch i’r
Swyddogion Bro a staff y swyddfa
am drefnu’r gystadleuaeth.
Nosweithiau i aelodau dros 18

 Noson gwis yn y dafarn leol unwaith y mis
(CFFI Mydroilyn)

 Arweinyddion i drefnu taith ddirgel ar ddydd
Sadwrn (CFFI Pontsian)

 Taith Gyfnewid (CFFI Llanwenog)
 BBQ diwedd blwyddyn

Enw: Sioned Thomas, 17 oed, Clwb Trisant
Pa wobr wnest di ennill? Actores Orau
Beth oedd stori eich panto?
Enw'r panto oedd 'Olilipancakes'. Stori Dic a Bob y
ci yn mynd i'r Olympics yn Llundain i ennill medal
aur yn y Treialon Cwm Defaid i
alluogi Dic i briodi Elen, gan nad
yw tad Elen, Ffarmwr Ffowc yn
fodlon i Elen briodi bugail tlawd.
Ar y daith mae Dic a Bob yn
cwrdd â'r pedwar Tenor, Twm
Sion Cati, Anti Matilda ai meibion
Billy a Willy. Wrth gyrraedd
Llundain ma' Clarence, ffarmwr
cyfoethog sydd fod priodi Elen,
yn herwgipio Bob sy'n golygu na
all Dic ennill medal aur. Ond wrth
i Clarence fwrw mewn i Faer Llundain,
mae'r criw yn dod ac achub Bob. Am
achub y Maer mae Dic yn cael ei wneud
yn ddirprwy Faer, ac o ganlyniad mae
Ffarmwr Ffowc yn caniatáu i Dic i
briodi Elen, diweddglo hapus.
Sut deimlad oedd ennill 'actores
orau'r panto'? Gwych, ond fyddwn i ddim wedi medru ‘neud e
heb bawb arall oedd ynghlwm â’r panto.
Pa gyfleoedd arall rwyt ti wedi cael gyda'r cffi? Dros y
blynyddoedd rwyf wedi gwneud Siarad Cyhoeddus Cymraeg,
cystadlaethau Rali a Diwrnod Maes.

Syniadau ar gyfer rhaglen clwb 2012-2013!
















Ymweliad â cynhyrchwr Hufen Iâ
Rheilffordd Gwili
Fferm fêl Cei Newydd
Gwaith Tîm gyda Rhydian Wilson
Cwiltiau Jen Jones Llambed
Iym Iym - Coginio Cup Cakes
Splish-Splash noson yn y pwll nofio
Gwneud Pizza
Ymweld â fferm ddefaid adeg wyna
Dawnsio Zumba/Salsa/Jazz
Noson Griced
Marchogaeth Ceffylau
Canwïo ym Mhwll Nofio Aberaeron
Noson gyda swyddog o ‘Alcoholic
Anonymous’

 Glanhau heolydd Cefn Gwlad
 Gwneud Mocktails (sef coctêls di-alcohol)

Enw: Ellen Angharad Jones, 27 oed, Clwb Troedyraur
Pa wobr wnest di ennill? ‘Cynhyrchydd gorau’
Beth oedd stori eich panto?
Roedd ein panto ni, sef ‘Pryderi a’r moch hud’, yn dilyn hanes
bachgen o’r enw Pryderi a’i fam Magdalen (Myddyr), a oedd
yn byw ar fferm Troedyraur. Roedd y fferm mewn trafferthion
ariannol a’r ddau dan bwysau i werthu’r fferm i ddyn mwyaf
cyfoethog (a chas!) yr ardal, Al Rolaind. Ond un noson, dyma
angel o’r enw Walia Wen yn ymddangos ac yn dweud bod y tri
mochyn bach ar y fferm yn rhai hud fyddai’n datrys y broblem
drwy greu aur, ond roedd angen allwedd arbennig arnynt i
wneud hynny. Dyma ddilyn hynt a helyntion y ddau felly wrth
iddynt chwilio am yr allwedd, a hynny ar ras cyn i Al Rolaind
a’i griw drwg gael gafael arni. Gyda help Leusa sy’n gweithio’n
y dafarn leol, mae’r tri yn sylweddoli o’r diwedd mai’r bastwn
sy’n gorwedd uwchben y bar yn Nhafarn Ffostrasol yw’r
allwedd. Mae Al a’i griw yn llwyddo i ddwyn y moch
bach a’r bastwn hud ond ar ôl llawer o dindroi, cyffro,
bygwth a chwrso, mae Pryderi, gyda help Myddyr a
Leusa, yn cael y bastwn yn ôl. Diweddglo traddodiadol
hapus oedd i’r panto. Daeth Walia Wen i achub y teulu
bach a chosbi’r dynion drwg ac mae Pryderi yn gofyn i
Leusa i’w briodi a hithau’n derbyn.
Sut deimlad oedd ennill y cynhyrchydd gorau?
Un gair – sioc! Pan drefnodd criw o’r aelodau fynd i
Felinfach noson y feirniadaeth, ‘wen i’n gyndyn iawn i
fynd. Ron i’n poeni beth fyddai’r beirniad yn ei ddweud ac yn
disgwyl clywed llwyth o bethau negyddol am y sgript a’r
cynhyrchiad. Ron i’n gwybod ymlaen llaw bod yr actorion wedi
bod yn wych ar y noson (fel ym mhob ymarfer!!) ond mae
rhywun bob amser yn meddwl y gwaethaf o’u gwaith eu
hunain. Ron i’n methu â chredu ein bod wedi cael beirniadaeth
gystal heb sôn am ennill y cynhyrchydd gorau, y set orau a
chael ail yn y gystadleuaeth o un marc yn unig! Teg dweud bod
dathlu mawr wedi bod y noson honno!

Materion Gwledig
Yn ogystal â gwneud ein siar o drefnu
digwyddiadau llwyddiannus fel y
diwrnod maes ym Mart Tregaron,
cafwyd nifer o drafodaethau diddorol a
chynhwysfawr yn ystod y Gwanwyn ym Mhwyllgor
Materion Gwledig CFFI Ceredigion.
Ym Mis Mawrth daeth Jonathan Crimes o gwmni
ymgynghori CARA i gynnig cyngor ar agweddau o
redeg busnes amaethyddol llwyddiannus, ac hefyd
ar y datblygiadau Ewropeaidd fydd yn datgan y
ffordd y byddwn ni, yma yng Ngheredigion, yn
gorfod ffermio yn y dyfodol, os bydd y gweision sifil
yn cael eu ffordd!
Yna, ym mis Ebrill, daeth Alison Jones o Dunbia
Llanybydder atom i esbonio mwy am y cynllun
marchnata wŷn y CFFI i archfarchnad Sainsburys. Yn
ogystal, dangosodd Ieuan Davies o gwmni Novartis y
difrod a achosir gan lyngyren yr afu (liver fluke) ac
hefyd llyngyr rhuban (tapeworm) mewn cŵn.
Esboniodd fod y cig yma sydd wedi ei effeithio yn
lleihau y gwerth a geir o’r carcas, ac yn ychwanegu
at gost gwaredu i’r lladd-dŷ.
Ond yn llawn mor bwysig a hyn i gyd, mae’n werth
ymuno gyda’r criw ‘ma i glywed hynt a helynt bywyd
cefn gwlad ar ei orau, a’u barn diflewyn ar dafod ar
ddatblygiadau a rheolau diweddar ein diwydiant!

Odych chi am ddysgu sgil newydd?
Os oes gyda chi ddiddordeb dysgu
unrhywbeth o’r rhestr isod cofiwch
gofrestru eich enw yn Rali’r Sir gyda’r
Swyddogion Bro neu drwy gysylltu gyda’r
swyddfa cyn yr 20fed o Fehefin!
Bwtshera
Gwinio
PhotoShop
Gwêfan
Trimio Oen
Cymorth Cyntaf
Sgriptio
Barnu Merlod
Dim enw = Dim Cwrs!

Cyfleoedd
Diwrnod Hwylus Sul y Pasg
Wedi llond bol o ginio dydd Sul daeth criw o
aelodau hŷn, parchus a thawel y Sir ynghyd yng
Nghlwb Rygbi Aberaeron i ddathlu’r Pasg yn dilyn
traddodiad y blynyddoedd diwethaf. Diolch i
Mared am drefnu’r gweithgareddau, ac am roi wy
“Creme Egg” i aelod o bob tîm i’w fwyta fel y
mynent. Cafwyd prynhawn braf o gymdeithasu a
mwynhau mewn awyrgylch hamddenol. Braf
oedd gweld cynifer o aelodau’r Sir yn bresennol.

Mererid Davies - Clwb Pontsian,
Aelod Hŷn y flwyddyn
Pam wnest ti ymgeisio am y swydd o fod yn aelod hŷn?
Gwnaeth y clwb ofyn i mi ymgeisio a 'dwi byth yn gallu
dweud ‘na’ wrthyn nhw! Ro’n i wedi mwynhau bod yn un o
forwynion y sir, ac felly roedd hwn yn gyfle da i allu parhau i
roi rhywbeth nôl i'r mudiad.
Beth rwyt ti'n gobeithio'i gyflawni yn ystod dy
flwyddyn?
Bod yn rhan o dîm llwyddiannus o Swyddogion, siarad â
chymaint o aelodau a ffrindiau’r mudiad â phosibl (fi’n hoffi
siarad!) Yn ogystal â datblygu’r hyn rydym yn ei gynnig i
Aelodau Cyswllt.
Oes unrhyw 'tips' gyda ti ar gyfer ymgeiswyr y dyfodol?
Bod yn hyderus i siarad am eich profiadau a’ch barn am y
mudiad a'i ddyfodol. Cynnig syniadau am sut fyddech chi’n
datblygu'r mudiad. Cofio taw'r clwb yw gwraidd eich
datblygiad o fewn y mudiad.

Cennydd Jones, CFFI Pontsian
Aelod Iau y flwyddyn
Beth rwyt ti’n gobeithio ei gyflawni yn ystod dy
flwyddyn?
Gobeithiaf weld mwy o gyd-weithio rhwng y mudiad
a'r cyfryngau e.e. Noson lawen yng nghwmni CFfI
Ceredigion. Gobeithio y gallaf fod yn lys-gennad da i'r
mudiad hefyd.
Sut brofiad oedd ymgeisio am Aelod Iau Cymru?
Profiad gwerth chweil. Cefais y cyfle i sgwrsio gydag
aelodau eraill o'r mudiad ar draws Cymru, ynghyd â
chael cyfweliad arall.
Disgrifia dy brofiadau di â’r CFFI mewn 3 gair
Bythgofiadwy, pleserus a joio!

Digwyddiadau
Ydych chi am brofi gwyliau hollol wahanol? Peidiwch â meddwl ‘nai fe blwyddyn nesa’, mae’r cyfweliadau yn mis
Tachwedd yn swyddfa CFFI Cymru. Mae’r dewis yn eich dwylo chi America, Canada, Iwerddon, Yr Alban, Sweden,
Seland Newydd, mae’n broses hawdd ac yn un gwerth chweil! Dyma hanes Eleri James, CFFI Talybont a deithiodd i
Fwdapest ym mis Ebrill eleni:
“Bwdapest (neu BwdapeSHt fel ma’r locals yn gweud) oedd lleoliad Seminar y Gwanwyn eleni. Rural Youth Europe, sef
ymbarel i sefydliadau ieuenctid (CFfI) sy’n gweithio i annog pobl ifanc cefn gwlad i gydweithio ac hyfforddi ar lefel
rhyngwladol oedd yn trefnu’r wythnos llawn dop! Gynta’ odd y trafaelu (gyda chynrychiolydd arall o Gymru – Louis o
Lanbrynmair) yna cwrdd â phawb o’r gwledydd eraill (bron 40 i gyd). Bwrw strêt mewn ben bore Llun i’r pwnc – “Pontio’r
Bwlch Oedran”. Buom yn cymharu profiadau a rhannu syniadau. Rhanom brofiadau gyda sefydliadau fel Ffermwyr Ifanc
yr Alban ac Iwerddon a chlybiau y 4-H, a gan bod y pwnc am bobl o wahanol oedrannau, ‘roedd yna bobl o wahanol
oedrannau yno i ychwanegu at y trafodaethau a’r syniadau. Buon ni’n chwarae gemau, cymdeithasu a ges i’r profiad o
fynd i’r Turkish Bath (profiad dwii’n methu ‘sgwennu amdani!).”
Top tips
1. Ewch amdani gyda meddwl agored
2. Peidiwch mynd â gormod o Fara Brith i’r Bwffe Rhyngwladol!
3. Ma’r rhagolygon tywydd am y wlad yn gallu bod yn anghywir – oedd hi’n ofandwy o boeth gyda ni!
4. Ychwanegwch ffrindie newydd ar Facebook –
chi byth yn gwybod pryd fyddwch chi eisiau mynd i’r Eidal neu Bwlgaria am holideis!
5. Cofiwch estyn croeso nôl i Gymru – ma’ pawb yn hoffi’r Cymry
6.Cynigwch eich hun i wirfoddoli yn ystod yr wythnos, chi byth yn gwybod beth ddigwyddith.
7. Cysgwch cyn neu ar ol yr wythnos - ma' LOT o gymdeithasu i’w wneud

Sioeau Amaethyddol Haf 2012
Mehefin
9fed: Sioe Aberystwyth
Gorffennaf
14fed: Sioe Dyffryn Teifi
Awst
1af: Sioe Aberteifi (ewch i www.cardigancountyshow.co.uk)
4ydd: Sioe Caerwedros & Sioe Capel Bangor
8fed: Sioe Llanddewi Brefi
10fed: Sioe Llambed
11fed: Sioe Cwmsychpant & Sioe Llanilar
15fed: Sioe Tregaron
18fed: Sioe Pontrhydfendigaid & Sioe Gorsgoch adrannau a barnu ŵyn tew CFfI ewch i www.cffillanwenog.org.uk i wybod mwy

25ain:Sioe Talybont
29ain:Sioe Llangeitho
Medi
1af:Sioe Llandysul

Eisiau Profiad Gwaith?
Diddordeb gweithio gyda ieuenctid a
phobl ifanc Cefn Gwlad Ceredigion?
Beth am fynd ar brofiad gwaith i
swyddfa CFFI Ceredigion a chael cip
ar sut mae’r mudiad yn gweithredu
o ddydd i ddydd. Bydd croeso mawr
ichi gyda Mared ac Anne yn y
swyddfa ar gampws
Theatr Felinfach.
Am fwy o wybodaeth
ffoniwch y swyddfa
ar 01545 571 333.

DYDDIADAU I’CH DYDDIADUR
Mehefin
9fed - Sioe Aberystwyth
20fed - Pwyllgorau’r Sir
22ain -Tynnu’r Gelyn a Rygbi
30ain - Cinio Dathlu 70 mlynedd CFFI Cerdigion
31ain - Chwaraeon Cymru (Llambed)
Gorffennaf
4ydd - It’s a Knockout Fforwm Ieuenctid
14eg - Sioe Dyffryn Teifi, Castell Newydd Emlyn
18fed - Pwyllgorau’r Sir
22ain - Sioe Frenhinol Cymru
Awst
30ain - Cwrs Hyfforddi Swyddogion Newydd y Clybiau

Medi
7fed - Pwyllgor Gwaith ac Is-bwyllgorau’r Sir
12fed - Hyfforddiant Barnu Stoc – Wyn Tew
14/15fed - Diwrnod allan ar y fferm - Llanerchaeron
19eg - Pwyllgor Blynyddol y Sir
21-22ain - Taith feicio Beefy yng Ngheredigion
21-22ain - Pencampwriaeth Aredig Cymru, Llanon
26ain - Hyfforddiant Barnu Stoc - Moch
29ain - Diwrnod Maes y Sir
Hydref
5/6ed - AGM Cymru a Phwyllgorau Cymru - Caerdydd
12fed - Chwaraeon Dan Dô
13/14eg - Penwythnos Cystadleuaeth FfCCFfI
17eg - Pwyllgor Gwaith ac Is-bwyllgorau’r Sir
Tachwedd
1/3ydd - Eisteddfod y Sir - Pontrhydfendigaid

Dewch i gwrdd â...
Enw:Gwennan Davies (Brenhines)
Oed:26
Clwb:Llanwenog
Swydd:Swyddog Cynllunio
Hoff weithgaredd gyda’r
CFFI:Popeth! Ond yn enwedig yr
elfen berfformio ar lwyfan yr
Eisteddfod, y Theatr a’r Rali.
Hoff air Cymraeg: Galifantan

Enw: Elin Dafydd (Morwyn)
Oed: 24
Clwb: Troedyraur
Swydd: Athrawes y Gymraeg yn
Ysgol Gyfun y Strade
Hoff weithgaredd gyda’r CFFI:
Popeth! Ond yn enwedig yr
Eisteddfod, y Siarad Cyhoeddus a’r
Rali.
Hoff air Cymraeg: Jacôs

Enw: Katie-Ann Briddon
(Morwyn)
Oed: 23
Clwb: Caerwedros
Swydd: Athrawes Gelf a
Thecstiliau yn Ysgol y Preseli
Hoff weithgaredd gyda’r CFFI: Y
Rali….diwrnod sydd bob amser yn
un llawn hwyl a sbri.
Hoff air Cymraeg: Garlibwns

Enw: Llion Davies (Ffermwr Ifanc)
Oed: 26
Clwb: Troedyraur
Swydd: Ffermio
Hoff weithgaredd gyda’r CFFI:
Effeithlonrwydd a Diogelwch, ATV,
Coedwigaeth a’r Panto
Hoff air Cymraeg: Whilibowan

Enw: Cerys Lloyd (Morwyn)
Oed: 25
Clwb: Llanwenog
Swydd: Cymrawd Dysgu a
Chynorthwydd Ymchwil
Hoff weithgaredd gyda’r CFFI:
Siarad Cyhoeddus….’wy’n joio
parablu
Hoff ebychiad Cymraeg:
Blincin-ec

Enw: Siwan Hâf Jones
Oed: 22
Clwb: Troedyraur
Swydd: Athrawes yn Ysgol
Gynradd Llangyfelyn
Hoff weithgaredd gyda’r CFFI:
unrhywbeth ar lwyfan....neu’r
Barnu Stoc erbyn hyn!!
Hoff air Cymraeg: Shygwdad

CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL
Torquay oedd lleoliad CCB Ffederasiwn Cenedlaethol Cymru a Lloegr rhwng y 27ain a’r 30ain o
Ebrill. Mentrodd 32 o aelodau'r Sir ar y daith 5 awr mewn bws.
Wedi cyrraedd gwesty’r
‘Burlington’ roedd hi’n amser gwisgo’r dillad smart a mynd i'r ‘Riviera Center’, lleoliad
gweithgareddau’r penwythnos. ‘Comedy Dave’ o Radio 1 oedd yn diddanu’r miloedd oedd yn y
gynulleidfa. Thema'r ail noson oedd ‘When I was 3 I Wanted to be...’ a chwarae teg nath yr aelodau
i gyd ymdrech dda gyda’r gwisgoedd, o ‘Super Mario Brothers’, ‘Whoopi cushion’ i ‘Action Man’!
Cododd un neu ddau ohonom ni ddigon cynnar i fynychu'r cyfarfod blynyddol, cytunwyd i ail-ethol
Matt Baker (The One Show a Countryfile) yn Llywydd y flwyddyn a thrafodwyd sawl eitem arall.
Os am fwy o wybodaeth am beth arall oedd ar yr agenda cysylltwch gyda Emyr Lloyd. Erbyn y
noson olaf roedd pawb wedi gwisgo eu crysau polo ac yn barod i fwynhau'r noson. ‘Silent disco’
oedd yr adloniant a rhyfedd oedd gweld miloedd o bobl yn dawnsio ond heb gerddoriaeth i’w
glywed! Mae’r penwythnos yma yn gyfle arbennig i gwrdd â phobol newydd o bob cwr o’r wlad
anogaf bawb dros 18 oed i fynd i Blackpool yn 2013. Mae’n benwythnos a hanner!

Cystadlu
Diwrnod Maes

Ar ddiwrnod braf a sych o
wanwyn, cynhaliwyd Diwrnod
Maes y Sir ar safle Mart
Tregaron lle bu record o 106 o
aelodau’r Sir yn barnu stoc,
gyda chystadleuaeth arbennig i
aelodau dan 14 oed am y tro
cynta. Wedi cystadlu brwd yn
Nhregaron, yn ogystal â’r
ffensio, trimio a’r dreifo ym
Mhlas Gogerddan, Clwb
Troedyraur a gariodd y dydd,
gyda Llanwenog, Talybont a
Bro’r Dderi yn gydradd ail.

CEREDIGION YN CIPIO YN
ABERHONDDU!
Ar ddiwrnod oer a gwlyb ym mis Ebrill, teithiodd nifer o aelodau’r sir i
safle Mart Aberhonddu i gystadlu yn Niwrnod Maes Cymru. Wedi
diwrnod prysur o gystadlu, Ceredigion ddaeth i’r brig, Gwent yn ail a
siroedd Brycheiniog a Maesyfed yn gydradd drydydd. Dyma restr o
uchafbwyntiau Ceredigion:
Barnu Stoc Iau -Guto Jones, Llanwenog – cydradd 2il
Tim Barnu Stoc Iau – 5ed
Tim Barnu Stoc Hŷn – 3ydd
Effeithlonrwydd a Diogelwch – 4ydd
Arddangosfa Ciwb – 4ydd
Dawnsio – cydradd 3ydd
Ffensio – 1af
Her ATV – 1af
Diogelwch Iau – 1af

Dwy Iaith, Dau Bencampwr!
Roedd maes y sioe yn Llanelwedd yn gynnwrf o gystadlu a llawn brawl ddydd Sul y 31ain o Fawrth wrth i dros
500 o siaradwyr cyhoeddus ar draws Cymru heidio i ddadlau, darllen neu annerch y gynulleidfa yn y Gymraeg
a’r Saesneg. Yn eu plith oedd cynrychiolwyr o ffederasiwn Ceredigion — a daeth cryn lwyddiant i’w rhan!
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Gorau 21 oed neu iau

Llongyfarchiadau mawr iawn i bob cynrychiolydd o’r Sir, a phob dymuniad da i
Mererid pan fydd hi’n cystadlu ar lefel Cenedlaethol yn Swydd Stafford ar y 13eg o Hydref.

Tîm gorau 21 oed neu iau yn y Gymraeg: Elin Haf
Jones, Gethin Hatcher a Lowri Haf Davies
(Llanwenog)

Ceredigion yn ennill y darian am y ffederasiwn
buddugol yn y Siarad Cyhoeddus Cymraeg

Tîm Golygu

Gwennan Davies, Llion Davies, Siwan Hâf Jones
Katie-Ann Briddon, Elin Dafydd, Cerys Lloyd
Diolch i Lowri, Llŷr a morwynion 2011-2012 am
eu gwaith yn ail-wampio’r cylchgrawn hwn
yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
Diolch i Tim Jones a CFfI Cymru am gael defnyddio eu
lluniau, ac i’r noddwyr am eu rhoddion ariannol sy’n
sicrhau parhad y cylchgrawn.
Joiwch Rali CFFI Llanwenog a haf 2012 mas draw!

