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Pen-blwydd 
hapus Ar Dân 
yn 10 oed! 

Swyddogion newydd 

Cylchgronau a Golygyddion y Gorffennol 
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Dyma ni’r swyddogion newydd yn 
ifanc. Pwy yw pwy yn eich barn 

chi? Dyfalwch a gwiriwch gyda ni! 

? ? 

GwasG
aeron

01545 570573
aeron.printers@unicombox.co.uk

Yn argraffu Ar Dân o’r dechrau.

Rydym yn darparu gwasanaeth 
cynllunio, digidol, lithograffig lliw, 

cwbl gorffenedig a chopio lliw.  
Pob agwedd o argraffu: penawdau 

llythyrau, cardiau busnes, pamffledi, 
papur di-dor, anfonebau, ayb

 

 

TREFNYDD SIR 
C.FF.I. CEREDIGION 

 

Mae C.Ff.I. Ceredigion yn chwilio am 
berson brwdfrydig i fod yn Drefnydd Sir 

llawn amser.  Bydd y Trefnydd yn 
gyfrifol am baratoi darpariaeth eang 
o weithgareddau i aelodau’r mudiad  

a sicrhau datblygiad y sir.  Cyfle gwych 
i weithio i un o fudiadau ieuenctid 

pwysicaf Cymru. 
 

Am fwy o fanylion cysylltwch â: 
 

Swyddfa C.FF.I. Ceredigion 
 

Dyddiad cau 
dydd Mercher y 24ain o Fehefin 2015. 

 

 



Brenhines 
Enw: Enfys Hatcher – Llanwenog Cartref: Llanddewi Bre Swydd: Athrawes 

Atgof cyntaf yn y Mudiad: Cael fy llusgo gro’s gra’n i Glwb Llanwenog achos ‘mod i’n swil iawn. Y cyngor gorau a roddwyd i ti’n blentyn:  Cyngor Dad: Os �’n gwneud y cawl, byt e! Hoff air: Whilibowan Disgria dy hun mewn 3 gair: Hapus fy myd. 

Ffermwr Ifanc y Flwyddyn Enw: Dion Davies – Pontsian Cartref: Pontsain  
Gwaith: Ffermwr 
Y frawddeg fachu orau a ddefnyddiaist neu a glywaist erioed? Wedi trial sawl un ond dim un wedi gweithio hyd yn hyn! Y peth gorau am yr ardal hon? Cymeriadau cefn gwlad  Beth yw dy gyfrinach i gadw’n bert / i gadw’n gryf? Os wedai, 

fydd e ddim yn gyfrinach!! Yr eiliad a newidiodd dy fywyd: Ymuno â chlwb Pontsian 

Morwyn 
Enw: Sioned Davies – Llanwenog 

Cartref: Cwmsychbant 

Swydd: Myfyrwraig 

Disgria dy hun mewn tri gair: Siaradus, 

swnllyd a charedig. 

Beth yw dy hoff arogl? Diesel 

Y peth gorau am yr ardal hon? Cefn gwlad 

a’r golygfeydd. 

Sut wyt ti’n ymlacio? Cymdeithasu gyda ffrindiau. 

Morwyn 

Enw: Elin Calan Jones – Llangwyryfon 

Cartref: Trefenter 

Swydd: Myfywraig 

Beth yw dy hoff weithgaredd yn y mudiad? 

Yr AGM – Cymru a Chenedlaethol. 

Beth yw dy hoff arogl? Winwns yn coginio. 

Rhywbeth wyt ti’n difaru: Stopio dysgu sut 

i chwarae’r piano. 

Heblaw’r teulu, beth fyddet ti’n achub petai’r tŷ’n llosgi’n 

ulw? Llun Soar y Mynydd a brynais mewn oriel. 

Morwyn 
Enw: Rhiannon Davies – Caerwedros Cartref: Talgarreg  Gwaith: Allan ar wyddyn o broad gwaith gyda Llywodraeth Cymru . Unrhyw hoff atgof plentyndod: Cynnal rali gyntaf CFfI Caerwedros ar ein fferm deuluol - y tro cyntaf i mi fynd i’r  ddawns yn 10 oed!  Y peth pwysicaf a ddysgest yn blentyn: Sut i dynnu oen.  

Heblaw’r teulu, beth fyddet ti’n achub petai’r tŷ’n llosgi’n ulw?  
Fy ‘Hunter’ wellies i.  Beth yw’r cyngor gorau a roddwyd i ti? Torri cwys dy hun mewn 
bywyd. 

Morwyn 
Enw: Lisa Mai Jones – Pontsian 

Cartref: Horeb 
Swydd: Athrawes 
Disgria dy hun mewn tri gair: Brwdfrydig, 

cyfeillgar, amyneddgar. 

Hoff air/ ddywediad:  Dyfal donc a dyr y 

garreg. 
Oes rhywbeth na elli di ei wneud y byddet 

ti’n hoffi ei gyawni’n dda? Chwarae gitâr 

Sut wyt ti’n ymlacio? Gwrando ar ganeuon Bryn Fôn gyda 

gwydraid o win. 

Aelod Iau 
Enw: Eiry Gwenllian Williams – Llangwyryfon 

Cartref: Llangwyryfon 

Gwaith: Disgybl chweched dosbarth. 

Beth yw dy atgof cyntaf yn y mudiad? Chwarae’r gêm 

‘tractors’ yn fy sosial fach gyntaf. 

Beth yw dy hoff weithgaredd yn y  

mudiad? It’s a knockout 

Oes stori ddiddorol gennyt am rywbeth 

neu rywun ynghlwm â’r C.Ff.I? Fi’n cal fy 

nhipo drosto yn y portalŵ yn nigwyddiad 

‘Splash’ y Sir- na beth o’dd sblash! 

Aelod Hŷn 
Enw: Bethan Fur Roberts – Mydroilyn Cartref: Ffosyffin 
Gwaith: Rheolwr Gweithredol yn Mind Aberystwyth 
Beth yw dy atgof cyntaf yn y mudiad? Rali Caerwedros, yn y Caribi yn aros yn y cof yn 2003, er fy mod i’n aelod cyn hynny!  Beth fyddet yn ei wneud pe na fyddet yn gwneud y gwaith hwn? Trin gwallt- ‘neud gwallte fy ffrindiau yn aml, falle ddylen i ddechre chargo! Heblaw’r teulu, beth fyddet ti’n achub petai’r tŷ’n llosgi’n ulw? Lluniau- hoff iawn o gadw cofnod o amseroedd da! 







2005-06 

Sgwrs â’r Criw Gwreiddiol. 

Enw: Meryl Owen Wigley. Clwb Caerwedros. 

Oed pan yn Frenhines: 26 

Bywyd nawr: Athrawes yn Ysgol Gymraeg Aberystwyth, gwraig fferm a 

thacsi i’r plant...Gwenno a Gwern! 

Beth oedd y meddylfryd tu ôl dechrau 'Ar Dân'? 

Roedd hi'n amlwg fod angen i'r mudiad hyrwyddo mwy, a bod angen rhoi 

llais i’r aelodau. Roedd y swyddogion i gyd yn teimlo y byddai 'Ar Dân' yn 

gyfrwng i hyrwyddo, rhannu newyddion ac yn bwysicaf oll, i ddenu 

aelodau newydd i’r mudiad. Braf iawn yw gweld Ar Dân yn mynd o nerth i 

nerth! 

Enw: Bethan Evans. Clwb Caerwedros 

Oed pan yn forwyn: 25 

Os byddech yn cael y cye i fod yn forwyn eto 

– beth fyddech yn ei wneud yn wahanol? 

Roedd fy nghyfnod fel morwyn yn grêt, ond 

efallai ceisio mynd o gwmpas mwy o glybiau i 

hyrwyddo a chynnig cymorth. 

Pwy oedd bosi bŵts y grwp?  RHYDIAN! 

(Druan ag e gyda dwy yn barod o Gaerwedros 

doedd dim lot o ddewis ganddo ond i sorto ni 

gyd mas! 

Enw: Catrin Haf Jones. Clwb Mydroilyn. 

Oed pan yn forwyn: 16 

Bywyd nawr: Newyddiadurwraig gydag ITV 

Cymru ac S4C, yn rhannu fy amser rhwng 

Caerdydd a Chei Bach, a dal yn aelod balch 

o Glwb Ffermwyr Ifanc Mydroilyn! 

Hoff atgof o fod yn forwyn? Dod i nabod y 5 

swyddog - roedd hi'n hyfryd cael rhannu 

blwyddyn arbennig iawn o fy hanes i o fewn 

y CFfI â nhw! Roedd hi hefyd yn anrhydedd 

mawr i  fod yn forwyn yn Rali Mydroilyn!  

Enw: Manon Richards. Clwb Llanwenog. 

Oed pan yn Forwyn: 22 

3 gair i ddisgrio'r CFfI: Cyeoedd, Byrlymus, Gwerthfawr  

Pwy oedd wastad yn hwyr i'ch cyfarfodydd chi fel swyddogion? Dwi 

ddim yn coo bod neb yn hwyr!  Er dwi yn coo ar ddiwrnod y rali ein bod 

fel swyddogion braidd yn hwyr yn cyrraedd y cae - roedd Clwb Mydroilyn 

wedi trefnu ein bod yn cael cyrraedd y cae mewn 'limo' swanc du, a fe 

gymerodd y daith o Gefnmaes i Lwynfedw beth amser... atgoon melys. 

Enw: Eleri Wynn Jones. Clwb Llanddeiniol. Oed yn cael Morwyn: 27 Pa gyngor byddech yn rhoi i aelodau’r CFfI?  Ymunwch yn llawn yn y bwrlwm a chymryd rhan ym mhob agwedd o’r Mudiad.  Faint o ‘stress’ oedd dechrau Ar Dan? Gwaith �m oedd y cyfan a phob un ‘ar dân’ i sicrhau llwyddiant i’r fenter newydd.  
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Ni sydd nesaf! Oes rhywun wedi  
dyfalu  lliw’r ffroge eto? 

Diolch i chi gyd 
am weithio’n 

galed! 

Timoedd Golygu’r
 Gorffennol 



Digwyddiad blynyddol bellach ar gyfer aelodau dros 18 oed. Roedd y DJ Huw Bryant a 

Mared ‘on form’ eleni eto. Diddorol iawn oedd gweld ‘Mared YFC’ yn bwyta ei bananas! 

Braf hefyd oedd cael ymweliad gan Lywydd y sir, Mr Geraint Hatcher – mae hi’n sicr i 

ddweud nid Sul y Pasg arferol mohono! Yng ngeiriau Mr Huw Bryant ‘it escalated quickly!’. 

Diolchwn i Glwb Rygbi Llambed am y lleoliad, edrychwn ymlaen at y flwyddyn nesa’! 

Eleni eto mentrodd llond bws o 58 aelod parchus o  
Geredigion i Gyfarfod Blynyddol y Ffederasiwn  
Cenedlaethol. Noson o wisg ffurfiol oedd y nos Wener a 
gwisg ffansi ar y thema ‘Trwy’r Degawdau’ dydd 
Sadwrn. Gwelwyd sawl hippi, ‘land girl’ ac hyd yn oed 
teulu llawn o’r Trotters gan fois Llangwyryfon! Diddorol 
oedd darllen penillion y crysau-t ar y dydd Sul, ac mae’n 
sâff i ddweud fod ein pennill ni yn llawer mwy gweddus 
na llawer ohonynt!  
Gobeithio bod merched y swyddfa’n hoffi eu hanrheg—
anifail anwes newydd sydd bellach wedi ymgartrefu yn 
y swyddfa, sef Simba’r teigr. 
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Cwis Iau y Sir 
1af Felinfach A 
2il Felinfach B 
3ydd Pontsian 

Siarad Cyhoeddus Cymru 
Adran Gymraeg:- 

Dan 16: Nest Jenkins yn ennill  
tlws y siaradwr gorau. 

Dan 26: 3ydd, gyda Dafydd Morgan yn 
ennill tlws y siaradwr gorau. 

Marciau Terfynol: Ceredigion yn 3ydd. 
 

Adran Saesneg:- 
Dan 16: 3ydd 
Dan 21: 1af 

Dan 26: 1af, gydag Enfys Hatcher yn 
ennill tlws y siaradwr gorau. 

Marciau Terfynol: Ceredigion 1af 
 

Galw Blwff: 1af 
Call My Bluff: 1af 

Ymgeisio am swydd: Eiry Williams 2il 
Ciwb: Llanwenog yn 3ydd Cwis y Sir 

Cwis Diogelwch y 
Ffyrdd: Mydroilyn 

Cwis Amaethyddol:  
Caerwedros a 
Llangwyryfon  

Cwis Cyffredinol: 
Llanddewi Bre.  
Cyntaf ‘Overall’ -  

Caerwedros  
Diwrnod Maes Cymru 
Barnu Stoc Hŷn: 3ydd 

Barnu Stoc Iau:  2il 
Codi Ffens Hŷn: 1af 

 
Marciau Terfynol: 6ed 

Gala Noo y Sir 
Llongyfarchiadau i Mared Davies o Felinfach am   
ennill y Cwpan am y nowr cyymaf yn y gala. Ar 

ddiwedd y noson y clwb buddugol oedd Felinfach.  

Hoff weithgareddau’r Clybiau 

Ar ôl holi i bob clwb y Sir beth oedd 
eu hoff gweithgaredd clwb, dyma’r 
canlyniad. Gobeithio  y bydd hyn 
yn help i chi drefnu’ch rhaglen ar 

gyfer 2015-16: 

- Ar y Bêl, Ffos-y-ffin 

- Laser Shooting 

- Noson Back-to-front 

- Bowlio Deg 

- Noson yng nghegin Gareth  
Richards 

- Go-Cartio 

- Noson Chwaraeon yng 
Nghanolfan Bro Ddyfi 

- Ymweliad i greu pizza ein hunain 

- ‘Takeaway ar ôl cystadlaethau 

- Noson yn Peapod Junction, - 
peintio 

- Uned Badau Achub Aberystwyth 

- Noson Bingo 

- Paintballing 

Arwyddion Rali 2015 



Sut daethoch i wybod am y mudiad? Roedd Gwilym fy 
mrawd hynaf yn mynd i glwb Pontsian, felly roeddwn yn 
mynd gydag ef gan bigo Edwin Cwmdyllest a Geraint 
Fron i fyny ar y ffordd.  Ond cefais wahoddiad 
swyddogol gan y clwb gan 
Kathleen Vobe i ymuno 
a’r clwb. 
Pa oedran oeddech yn 
ymuno? 13 oed. 
Beth oedd eich hoff 
weithgaredd? Y Rali 
achos roedd llawer o 
fwrlwm a phawb yn cael y cyfle i helpu i baratoi. 
Beth oedd eich uchafbwynt fel aelod?  Roedd yn 
fraint cael fy newis yn forwyn y sir yn rali Llanddewi 
Brefi yn 1970 a finnau ond yn un ar bymtheg oed, ond  
yr uchafbwynt sydd yn agos iawn at fy nghalon yw'r rali 
honno pan ddaeth tri chwpan yn ôl i blant Cwm  - fy 
niweddar frawd Gwilym yn ennill cwpan barnu stoc, 
fi yn ennill y cwpan ‘modlo’ a fy  
niweddar chwaer Mary yn ennill 
cwpan y coginio. 
Pa lwyddiannau cawsoch o ran 
cystadlu?  Amser hynny roedd 
cystadleuaeth ‘modlo’ lle'r oedd yn 
rhaid gwneud y wisg ac yna ‘modlo’r’ 
wisg ar ddiwrnod y rali.  Rwy’n cofio 
ennill y ‘3 piece beachwear’, yna 
mynd ymlaen i Sioe Llanelwedd ac 
ennill yno hefyd.  Cefais lwyddiant 
yng nghystadleuaeth siarad cyhoeddus gan ennill y  
cadeirydd gorau yng Nghymru.  Roeddwn yn mwynhau'r 
coginio, hanner awr adloniant ac enillon ni’r  
gystadleuaeth cyd-adrodd naw mlynedd yn olynol.  
Roeddwn hefyd yn mwynhau cystadleuaeth y ddrama. 

Pwy ddylanwadodd arnoch yn y clwb?  
Wel mae ‘na dri: y diweddar Mr. Arthur Davies  
cyn-brifathro ysgol Pontsian a aeth ymlaen i helpu clwb 
Llanddewi Brefi, Mrs. Davies, Faerdre gynt, a Mrs. 
Eleri Davies Llannerch.  Roedd eu cyrhaeddiadau o 
safon uchel iawn—dim hanner job. 
Beth sydd wedi newid fwyaf yn y mudiad?  
Mae nifer o arweinyddion y 
dyddiau yma oherwydd rheolau, 
pan oeddwn yn aelod un neu 
ddau oedd gennym yn y clwb. 
Hefyd mae’r Gymraeg yn cael  
lle blaenllaw nawr, yr adeg 
hynny roedd popeth yn fwy 
Seisnigaidd ond pan oeddwn yn 
ohebydd y wasg, rhoddais 
adroddiadau'r clwb i mewn yn Gymraeg gan synnu nifer 
o bobl!  Roedd  cofnodion y clwb yn Saesneg hefyd. 
Pa weithgareddau neu gystadlaethau oedd i'w gael nad 
oes i gael bellach?  
Roedd cwis llyfrau i gael a hwnnw yn Saesneg.  Rwy’n 
cofio enwau rhai o’r llyfrau 
– ‘Grooming and Good 
Looks’ a ‘Popstar’, 
cystadleuaeth trin ffowlyn 
ac wrth gwrs cystadleuaeth 
‘modlo’ dillad. 
Disgrifiwch eich ffrog fel 
morwyn y sir? 
Ffrog binc  gyda ‘daisies’  
a bow arni.  Roeddwn yn 
gwisgo tiara yn fy ngwallt hefyd. 
Ydych chi dal mewn cysylltiad â C.Ff.I. Pontsian? 
Ydw, rwy’n mwynhau mynychu pob gweithgaredd. 

Ar benwythnos Gŵyl y Banc, cerddodd 90 o aelodau a ffrindiau C.Ff.I Mydroilyn ar hyd lwybr arfordir Ceredigion. Dyma ddigwyddiad olaf y Clwb i ddathlu ein pen-blwydd yn 60 oed! Cerddodd un criw gan ddechrau o Ogledd y Sir yn Ynys Las a’r criw arall yn dechrau o waelod y Sir yn Abertei. Cwrddon ni yn Aberaeron gyda pheint yn aros amdanom yng Ngwesty’r Harbwr ar ddiwedd yr her! Mae’r ddau grŵp dal i anghytuno pa lwybr oedd anoddach; bydd rhaid i’r ddau newid lle a mynd amdani eto! Roedd hi’n dipyn o sialens, gyda sawl plaster ac ambell ddeigryn! Ond rydym yn falch iawn ein bod wedi ei chyawni a chodi swm sylweddol i Dîm Nyrsys Macmillan Ceredigion a choffrau’r clwb - dros £10,000 hyd yn hyn. Rydym dal wrthi’n casglu, ac felly mae’r swm yn siŵr o gynyddu yn sylweddol; arbennig! 
Diolch i bawb sydd wedi ein cefnogi ac hefyd i’r llu o bobl ddaeth i’r Ocsiwn i ddathlu gyda ni! Mlaen a ni nawr at y 70; bydd rhaid meddwl am sialens arall erbyn hynny, gan obeithio bydd y pengliniau a’r coesau wedi gwella! 
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honno pan ddaeth tri chwpan yn ôl i blant Cwm  - fy 
niweddar frawd Gwilym yn ennill cwpan barnu stoc, 
fi yn ennill y cwpan ‘modlo’ a fy  
niweddar chwaer Mary yn ennill 
cwpan y coginio. 
Pa lwyddiannau cawsoch o ran 
cystadlu?  Amser hynny roedd 
cystadleuaeth ‘modlo’ lle'r oedd yn 
rhaid gwneud y wisg ac yna ‘modlo’r’ 
wisg ar ddiwrnod y rali.  Rwy’n cofio 
ennill y ‘3 piece beachwear’, yna 
mynd ymlaen i Sioe Llanelwedd ac 
ennill yno hefyd.  Cefais lwyddiant 
yng nghystadleuaeth siarad cyhoeddus gan ennill y  
cadeirydd gorau yng Nghymru.  Roeddwn yn mwynhau'r 
coginio, hanner awr adloniant ac enillon ni’r  
gystadleuaeth cyd-adrodd naw mlynedd yn olynol.  
Roeddwn hefyd yn mwynhau cystadleuaeth y ddrama. 

Pwy ddylanwadodd arnoch yn y clwb?  
Wel mae ‘na dri: y diweddar Mr. Arthur Davies  
cyn-brifathro ysgol Pontsian a aeth ymlaen i helpu clwb 
Llanddewi Brefi, Mrs. Davies, Faerdre gynt, a Mrs. 
Eleri Davies Llannerch.  Roedd eu cyrhaeddiadau o 
safon uchel iawn—dim hanner job. 
Beth sydd wedi newid fwyaf yn y mudiad?  
Mae nifer o arweinyddion y 
dyddiau yma oherwydd rheolau, 
pan oeddwn yn aelod un neu 
ddau oedd gennym yn y clwb. 
Hefyd mae’r Gymraeg yn cael  
lle blaenllaw nawr, yr adeg 
hynny roedd popeth yn fwy 
Seisnigaidd ond pan oeddwn yn 
ohebydd y wasg, rhoddais 
adroddiadau'r clwb i mewn yn Gymraeg gan synnu nifer 
o bobl!  Roedd  cofnodion y clwb yn Saesneg hefyd. 
Pa weithgareddau neu gystadlaethau oedd i'w gael nad 
oes i gael bellach?  
Roedd cwis llyfrau i gael a hwnnw yn Saesneg.  Rwy’n 
cofio enwau rhai o’r llyfrau 
– ‘Grooming and Good 
Looks’ a ‘Popstar’, 
cystadleuaeth trin ffowlyn 
ac wrth gwrs cystadleuaeth 
‘modlo’ dillad. 
Disgrifiwch eich ffrog fel 
morwyn y sir? 
Ffrog binc  gyda ‘daisies’  
a bow arni.  Roeddwn yn 
gwisgo tiara yn fy ngwallt hefyd. 
Ydych chi dal mewn cysylltiad â C.Ff.I. Pontsian? 
Ydw, rwy’n mwynhau mynychu pob gweithgaredd. 

Ar benwythnos Gŵyl y Banc, cerddodd 90 o aelodau a ffrindiau C.Ff.I Mydroilyn ar hyd lwybr arfordir Ceredigion. Dyma ddigwyddiad olaf y Clwb i ddathlu ein pen-blwydd yn 60 oed! Cerddodd un criw gan ddechrau o Ogledd y Sir yn Ynys Las a’r criw arall yn dechrau o waelod y Sir yn Abertei. Cwrddon ni yn Aberaeron gyda pheint yn aros amdanom yng Ngwesty’r Harbwr ar ddiwedd yr her! Mae’r ddau grŵp dal i anghytuno pa lwybr oedd anoddach; bydd rhaid i’r ddau newid lle a mynd amdani eto! Roedd hi’n dipyn o sialens, gyda sawl plaster ac ambell ddeigryn! Ond rydym yn falch iawn ein bod wedi ei chyawni a chodi swm sylweddol i Dîm Nyrsys Macmillan Ceredigion a choffrau’r clwb - dros £10,000 hyd yn hyn. Rydym dal wrthi’n casglu, ac felly mae’r swm yn siŵr o gynyddu yn sylweddol; arbennig! 
Diolch i bawb sydd wedi ein cefnogi ac hefyd i’r llu o bobl ddaeth i’r Ocsiwn i ddathlu gyda ni! Mlaen a ni nawr at y 70; bydd rhaid meddwl am sialens arall erbyn hynny, gan obeithio bydd y pengliniau a’r coesau wedi gwella! 

Actor gorau dan 16: Rhys Davies, Llanwenog 

Actores orau dan 16: Cadi Jones, Lledrod 

Actor gorau dan 26: Iwan Davies, Llanddewi Bre 

Actores orau dan 26: Meleri Morgan, Llangeitho 

Cynhyrchydd Gorau: Llanwenog 

Set Orau: Felinfach 

Perfformiad Technegol Gorau: Felinfach a Llanwenog 

Sgript Orau: Pontsian.   

Gair o Groeso gan Nia Medi, Cadeirydd C.Ff.I. Llanddewi 
Bre Mae’n anodd credu bod blwyddyn wedi mynd heibio 
ers i ni ddathlu ennill y Rali ar fferm Llechwedd, Llanwenog 

a hynny am y tro cyntaf ers 41 mlynedd! Ers hynny, mae 
aelodau a ffrindiau’r clwb wedi bod yn brysur yn paratoi at 
Rali 2015 ar fferm Prysg, Llanddewi Bre. Felly dewch yn  
llu i gystadlu, cefnogi, cymdeithasu a mwynhau’r olygfa 

odidog gan obeithio bydd yr haul yn gwenu arnom! Dewch 
hefyd i joio yn y ddawns ar fferm Pistyll Gwyn! Diolch i chi 

gyd am eich cefnogaeth a phob lwc gyda’r cystadlu!  

Llanwenog 1af 

3ydd ar lefel Cymru 
Pontsian 2il 

Lledrod 3ydd 

12 o glybiau! 

Dros 400 o aelodau!  

Mae’n rhaid i bob panto i gael 
‘dame.’ Roedd safon y ‘dames’ 

leni yn uchel yn dangos bod bois 
Ceredigion wrth eu bodd yn  

gwisgo lan fel menwod! 



Tîm Golygu:  Enfys Hatcher, Dion Davies, Elin Calan Jones,  

Sioned Davies, Lisa Jones a 

Rhiannon Davies. 

Pob Lwc i bawb yn y Rali! 

Diolch yn fawr iawn i’r noddwyr am 
eu rhoddion ariannol sy’n sicrhau  

parhad y cylchgrawn. 

MEHEFIN: 

12  Chwaraeon y Sir—Llambed  
14  Cyfarfodydd C.Ff.I. Cymru—Llanelwedd 
17  Pwyllgorau’r Sir—Felinfach 
19 Rygbi 7 bob Ochr a rasys ceilogod—Llambed  
21 Chwaraeon C.Ff.I. Cymru 
28 Duathlon—Tregaron 

GORFFENNAF: 

1  Athletau’r Sir—Aberaeron  
3  It’s a Knock Out Fforwm—Celaeron 
4  Cystadlaethau NFYFC 
5 Cyfarfod Splash—Vale  
15  Pwyllgorau’r Sir—Felinfach 
20-23  Sioe Frenhinol Cymru 

AWST: 
5  Treialon Cŵn Defaid—Talybont 

MEDI: 
2  Cwrs Swyddogion—Canolfan Addysg Felinfach 
9  Pwyllgorau’r Sir– Felinfach 
16  Hyfforddiant Barnu Stoc 
18/19  Diwrnod Allan ar y Fferm—Llanerchaeron 
23  Pwyllgor Blynyddol y Sir 
30  Hyfforddiant Barnu Stoc 

HYDREF: 
2-3  AGM Cymru - Aberystwyth 
10  Diwrnod Maes y Sir—Mart Tregaron 
21  Pwyllgorau’r Sir a Hyrwyddo Teithiau Tramor 
29-31  Eisteddfod y Sir—Paliwn Bont 

P E C S A N T CH A F N I L E F 
A T A L Y B O N T H L J O FF F 
B M R G B R O R DD E R I I N D 
P O Y O H N U R T G F N N O I 
M S S D E A Y Y W E P H I F H 
W D S O R D E W R E A C E Y E 
P G S C D O Y B G F H L DD R W 
E O E R H J I R C N P O N Y Y 
D N N G J W L L A R Y I A W D 
O E E T E H Y O Y U A R LL NG L 
R W R DD S W L C C N R P B A W 
D N N T R I S A N T T Y N LL LL 

E A T R E G A R O N LL NG DD E U 
LL LL O TH I E G N A LL A A S D P 

£££ CEREDIGION NFU TRUST FUND

FINANCIAL HELP AVAILABLE
FOR STUDENTS
NAWDD ARIANNOL AR GAEL
I MYFYRWYR

IF YOU ARE GOING TO STUDY AGRICULTURE OR ANY AGRI-RELATED SUBJECT AFTER
LEAVING SCHOOL, THEN YOU COULD BE ELIGIBLE FOR SPONSORSHIP, CONTACT US,
OR YOUR SCHOOL, TO FIND OUT MORE.

OS YR YDYCH YN MYND I ASTUDIO AMAETHYDDIAETH NEU UNRHYW PWNC PERTHNASOL
AR OL GADAEL YR YSGOL, MAE’N BOSIB Y FYDDWCH YN GYMWYS AM NAWDD.
CYSYLLTWCH A NI, NEU EICH YSGOL AM RAGOR O WYBODAETH.

SWYDDFA NFU OFFICE, SOUTH ROAD, ABERAERON, CEREDIGION, SA46 0DP
01545 571778 aberaeron@nfumutual.co.uk


