Cylchgrawn C.Ff.I Ceredigion

Yn y rhifyn hwn:
 Y Sioe Frenhinol
 Diwrnod Maes
 Teithiau Tramor
 Splash!

Hefyd

:

Llwyddiant i Geredigion!
Croesawu Tomos
Lewis—aelod newydd
o staff!



Top Tips Siarad
Cyhoeddus
Cadair yr
Eisteddfod!

MERERID DAVIES - Cadeirydd y Sir
Clwb: Pontsian ond Cefnogwraig ac yn fodlon helpu pob
clwb (cadeirydd diduedd twel!)
Pa air wyt ti’n ei orddefnyddio?
Ffab!
Petaet yn cael byw mewn unrhyw wlad heblaw am
Gymru, ble fyddet yn dewis?
Ar ôl mynd ar daith C.Ff.I. i'r Wladfa bydd rhaid dewis
Patagonia. Roedd pawb yn adnabod
ei gilydd ac yn siarad iaith y
nefoedd – cartref oddi cartref.
Beth wyt ti’n edrych ymlaen ato
fwyaf fel Cadeirydd y Sir?
Rydw i'n edrych ymlaen at
gydweithio gyda holl aelodau a
ffrindiau'r mudiad i wneud yn siŵr
bod ein holl aelodau yn cael
blwyddyn llawn sbort, sbri a
phrofiadau bythgofiadwy.
MERERID WYN JONES (Siop) —Is-gadeirydd
Clwb: C.Ff.I. Felin-fach, lle rwy’n arweinydd nawr.
Gwaith o ddydd i ddydd: Swyddog Cyfathrebu Gwastraff gyda Chyngor Sir Ceredigion

GERAINT MORGAN—Llywydd
Clwb: Bwlch-llan
Cysylltiadau â pha glwb bellach: Llangeitho
Gwaith o ddydd i ddydd: Fferyllydd yn Ysbyty Bronglais
Beth yw eich atgof mwyaf doniol gyda’r mudiad?
Un o fy nghyd-aelodau yn neidio ar wely mewn ystafell
wely a oedd yn cael ei ddefnyddio fel ystafell gotiau ar
gyfer noson cinio’r clwb – a’r gwely yn torri yn ei hanner.
Ddim yn credu inni ddweud wrth yr
arweinyddion, roedd yn gomig iawn
ar y pryd.
Pa weithgaredd gyda’r mudiad
ydych chi’n ei fwynhau fwyaf?
Cwis a siarad cyhoeddus.
Disgrifiwch eich hun mewn tri gair.
Teyrngar, hwyliog, ystyriol.

EUROS DAVIES—Is-lywydd
Cyn-aelod o ba glwb: Pontsian
Cysylltiadau â pha glwb bellach: Llanwenog
Gwaith o ddydd i ddydd: Adeiladwr a chynghorydd ward
Llanwenog.

Beth yw dy atgof mwyaf doniol gyda’r mudiad?
Pan ar wyliau gyda'r mudiad ym Menidorm, un noson
torrodd fy esgid wrth ddawnsio. Wrth imi blygu lawr
dechreuodd Mared YFC, oedd yn sefyll wrth y bar, redeg
at y dancefloor. Nath hi ddim fy ngweld i
a chwympodd yn garlibwns ar fy mhen.
Beth yw’r peth gorau am dy ardal?
Prydferthwch yr ardal a chael teulu a
ffrindiau yn byw mor agos.
Oes gen ti ddiddordeb neu dalent
annisgwyl?
Dw i'n chwarae rygbi i dîm merched
Llanbed ac yn hoff o
addurno cacennau.

Pa air neu ddywediad ydych chi’n ei orddefnyddio? ‘Dydd
Mercher’. Pan oedd Geraint Hatcher yn gweithio gyda fi a bod
rhywun yn ffonio eisiau cwblhau job, yr ateb fyddai: “Byddai
gyda chi Dydd Mercher”, ond byth yn dweud pa ddydd
Mercher!
Beth sy’n eich gwylltio? Annibendod Sioned,
fy merch, o amgylch y tŷ.

FFARWELIO

CROESAWU
Ond wrth ffarwelio ag un, rydyn ni’n croesawu un arall, sef
Tomos Lewis o Langlydwen, Sir Gâr. Dyma ychydig o
hanes y bachgen 22 oed sydd wedi bod yn aelod o Glwb
Ffermwyr Ifanc Hermon, Sir Benfro....

Rydyn ni’n ffarwelio ac yn croesawu ar ddechrau tymor
newydd yn y mudiad, ac yn diolch yn fawr i Sulwen Richards
am ei gwaith diflino fel Swyddog Gweinyddol a Marchnata dros
fisoedd yr haf. Dyma rai o atgofion Sulwen...
Beth oedd uchafbwyntiau dy gyfnod yn gweithio i C.Ff.I.
Ceredigion?
Fe wnes i fwynhau cydweithio gyda chlwb Tal-y-bont, y staff
a’r swyddogion yn ystod paratoadau’r Rali ac hefyd gyda phob
clwb ar gyfer Splash. Cefais lawer o brofiadau ac atgofion y
byddaf yn eu trysori am byth.
Beth wnaeth i ti chwerthin fwyaf?
Roedd Anne a minnau yn cael pwl o
chwerthin yn ddyddiol ac fe gawsom lot
o sbort yn ystod cyfnodau prysur pan
roedd aelodau a ffrindiau’r mudiad yn
galw heibio’r swyddfa. Mae’n rhaid imi
gyfaddef fod darganfod y pethau
cafodd eu gadael ar gae’r Rali yn
brofiad diddorol a achosodd

inni chwerthin sawl gwaith!

Pa gyngor sydd gennych i aelodau presennol
y sir? Cymerwch bob cyfle y cewch a
mwynhewch! Neu, y cyngor gorau gefais i fel
aelod oedd gan Peter Pantydefaid mewn
cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus:

“Stand up, Speak up, Shut up.”

Beth yw’r peth gorau am dy ardal? Golygfeydd y Preselau
ar stepen y drws.
Beth yw’r peth gwaethaf am dy ardal? Bell o bob tref a
thacsi yn ddrud i ddod getre ar ôl noson mas!
Beth yw dy hoff air? Pwlffagan (gair o
dafodiaith Sir Benfro sy'n golygu
'ymdrechu'n galed')
Beth yw dy hoff fand neu gân ar hyn o
bryd? Fy hoff gân yw ‘Wagon Wheel’ gan
Old Crow Medicine Show a fy hoff fand yw
Y Bandana.
Beth yw dy ffefryn: cwrs cyntaf,
prif gwrs neu bwdin? Prif gwrs – steak
a chips bob tro!

Nid ar chwarae bach mae trefnu Rali! Mae angen byddin fechan i sicrhau
llwyddiant y diwrnod.
Felly, sut hwyl cafodd Tal-y-bont arni eleni? Cawsom hanes y
penwythnos gan aelod a chyn-aelod C.Ff.I. Tal-y-bont.
Rhys Richards, Cadeirydd Rali Tal-y-bont: Diwrnod hir, ond diwrnod a
hanner!
Am 6 o'r gloch y bore roeddwn lawr ar gae'r Rali
yn troi'r 'generator' ymlaen i sicrhau bod modd i
goginio bwyd ar gyfer y diwrnod.
Gydol y bore, roeddwn fel Cadeirydd yn mynd o gwmpas y cae i weld a oedd
angen cymorth ar unrhyw gystadleuaeth a sicrhau bod pob dim yn rhedeg yn
iawn, fel fforman. Wrth wneud hyn, roeddwn yn poeni am yr araith oedd rhaid i fi
wneud yn y seremoni coroni, ond ar ôl yr holl boeni, aeth pethau’n iawn!
Ar ôl y seremoni roedd rhaid cymryd rhan yn y
gystadleuaeth tynnu’r gelyn, a hynny am y tro
olaf gan fy mod wedi mynd dros oedran erbyn
hyn. I feddwl mai dim ond un neu ddau ymarfer a
gafwyd cyn y diwrnod, a'n bod i gyd yn tynnu mewn jîns ac wedi
benthyg boots oddi wrth Glwb Bro Ddyfi, fe wnaethom ni'n wych a rhoi
diawl o whysad i Glwb Llanwenog!
Y pinacl i mi oedd gweld yr arddangosfa peiriannau trwy'r degawdau wrth
iddynt ddod fewn ac o gwmpas y cylch adeg y coroni. Hoffwn unwaith eto
ddiolch o galon i bawb wnaeth helpu gyda'r paratoi, yn ystod y dydd ac i
lanhau i fyny! Diolch byth roedd y tywydd yn ffafriol! Gobeithio gwelwn y
Rali yn dychwelyd i Dal-y-bont yn y dyfodol agos!

Holi Stiward a Beirniad - Eleri Cwmudw
Beth oedd amserlen dy ddiwrnod?
Mynd â blodau i'r bwthyn ben bore (gan ffrindie'r frenhines).
Stiwardio’r dawnsio.
Sawl taith yn hebrwng yr aelodau brenhinol i'w jibinco (‘odd
angen oriau ar Dewi Tynygraig, wrth gwrs!) Tynnu holl
luniau!
Gyrru o flaen y convoy o dractorau’r degawdau a dod â
Thal-y-bont at standstill.
Cadw cysylltiad â'r llwyfan.
Beirniadu cystadleuaeth ail-greu hysbyseb gyda Dei
Bwlchyddwyallt.
Gwylio tynnu'r gelyn ac aros i'r canlyniadau.

Beth oedd uchafbwynt y diwrnod i ti?
Roedd pob eiliad yn uchafbwynt! Mae'r balchder o weld
aelodau, teulu a ffrindiau C.Ff.I Tal-y-bont - blaenorol,
presennol a'r dyfodol yn creu diwrnod bythgofiadwy i sawl
person a chlwb am amryw o resymau yn sbeshal.

Aeth unrhyw beth o’i le?
Yr amserlen! A thrio chwilio diffuser!! Ahem!
A tra bod ni'n cael y cerbydau trwy Dal-y-bont, daeth yr
heddlu trwyddo ar frys....lletchwith.

Beth oedd y peth mwyaf od gafodd ei adael ar ôl ar gae’r
Rali?
Dwi'n cofio gweld ‘pants’ a
‘bra’ ar lawr. Does dim
geiriau.....

Unrhyw 'stressful
moments'?
Camddealltwriaeth rhwng
fi a Mer, fy chwaer. Roedd
angen cael y blodau o'r
cae i'r Capel erbyn y
Gymanfa. Doedd gan
Mererid ddim llawer o
ffydd ynof i godi'r coed
blodau gan fod lwmpyn o
goncrit ar eu gwaelod....... Be ddeallais i, fodd bynnag, oedd
bod y coed blodau wedi cael eu claddu mewn concrit. Felly,
pan roedd yna gerbydau yn cartio popeth lan i'r Capel o'r
cae ar noson y Rali - fy nghyfraniad i i'r sgwrs oedd nad
oedd angen i'r coed fynd.
B'nawn Sul, aeth Mer ar antur gyda chordyn bêls i'w
hachub. Rhaid cyfaddef, roedd tensiwn wrth aros am
gadarnhad bod y blode wedi'u harbed!!
Os bod rhywun wedi colli pants a bra, ffoniwch y swyddfa!!

Arddangosfa Ffederasiwn – Mydroilyn;
Barnu Gwartheg Jersey –
16 oed neu iau – Ieuan James, Troedyraur;
21 oed neu iau – Ifan Wilson, Penparc;
26 oed neu iau – Fflur Davies, Penparc;
Tîm buddugol – Penparc;
Pecyn Cinio C.Ff.I. – Lledrod;
Coginio – Enfys Hatcher ac Ffion Jenkins, Llanwenog;
Gosod Blodau – Cari Davies, Tregaron;
Crefft – Carwyn Davies, Llanwenog;
Cystadleuaeth yr Aelodau – Llangeitho;
Dawnsio – Felinfach;
Trin Gwlân – Llŷr Evans, Lledrod
Sioe Ffasiwn –
Cyflwynwydd Gorau – Anest James, Caerwedros;
Tîm - Mydroilyn;
Coedwigaeth – Llanddeiniol;
Barnu Defaid Lleyn –
16 oed neu iau – Steffan Rattray, Trisant;
21 oed neu iau – Ifan Morgan, Penparc;
26 oed neu iau – Dyfrig Williams, Llangwyryfon;
Tîm - Trisant;
Ail Greu Hysbyseb o’r Gorffennol – Llanddewi Brefi;
Gêm yr Oesoedd Retro – Troedyraur;
Gwisgo i Fyny – Lledrod;
Top of the Pops – Pontsian;
Cneifio Defaid 21 oed neu iau – Rhys Douglas, Bro’r Dderi;
26 oed neu iau – Rhys Lewis, Trisant;
Tîm – Trisant;
Barnu Moch Cymreig –
16 oed neu iau – Elen Jones, Penparc;
21 oed neu iau – Ifan Morgan, Penparc;
26 oed neu iau – Llŷr Jones, Penparc;
Tîm – Penparc;
Treialon Cŵn Defaid Dall – Tregaron;
Arddangosfa’r Prif Gylch – Llanwenog;
Tablo - Lledrod;

Daeth y penwythnos prysur i ben
gyda Chymanfa Ganu lwyddiannus
yng Nghapel Bethel, Tal-y-bont ar
y nos Sul gyda Peter Leggett yn
arwain a Catrin Saunders Jones
oedd yr organyddes. Artistiaid y
noson oedd Ysgol Sul Bethel ac
aelodau Clwb Tal-y-bont.

Tynnu’r Gelyn – Merched – Llanddewi Brefi;
Tynnu’r Gelyn – Bechgyn – Llanwenog;
Tynnu’r Gelyn – Iau – Llanwenog;
Gwneud Arwydd – Mydroilyn;
Barnu Stoc –
Unigolyn Uchaf 16 oed neu iau – Ieuan James,
Caerwedros;
Unigolyn Uchaf 21 oed neu iau – Ifan Morgan; Penparc;
Unigolyn Uchaf 26 oed neu iau – Llŷr Jones, Penparc;
Unigolyn Uchaf yn y Barnu Gwartheg – Ieuan James,
Troedyraur;
Unigolyn Gorau am y rhesymau yn Gymraeg – Dewi
Davies, Llanddeiniol;
Clwb Gorau yn y Barnu Stoc – Penparc;
Ffermwyr Gorau’r Flwyddyn – Bethan Roberts,
Mydroilyn a Dewi Jenkins, Talybont
Anrheg Goffa W.G.Hughes & W.D. Lewis – Enfys
Hatcher, Llanwenog a Dion Davies, Pontsian;
Ysgrifennydd Clwb Gorau – Dyfrig Williams,
Llangwyryfon;
Aelod a dreuliodd yr amser hiraf ar daith ryngwladol –
Angela Evans, Tregaron a Dyfan Ellis Jones,
Llangwyryfon;
Aelod mwyaf gweithgar y flwyddyn – Esyllt Ellis Jones,
Llangwyryfon a Nia Medi Jones, Llanddewi Brefi;
Aelod iau mwyaf gweithgar y flwyddyn – Caryl Morris,
Llanddeiniol
Clwb gorau yng nghystadlaethau’r Sir 2015/16 –
Buddugwyr – Llanwenog;
Ail fuddugol – Pontsian;
Y clwb “bychan” gorau yng nghystadlaethau’r Sir
2015/16 – Llanddeiniol;

Canlyniadau Terfynol y Rali:
1. Tregaron; cydradd 2. Mydroilyn a Trisant;
cydradd 4. Llangwyryfon a Lledrod; cydradd 6.
Penparc a Llanwenog; 8. Felinfach; 9. Caerwedros;
10. Llanddeiniol.

It’s a Knockout’
1af Llanwenog

Gwisgo i Fyny!
1af Lledrod

Grŵp Top of the Pops:

1 Llanwenog

Sioe Ffasiwn
1af Mydroilyn

Crefft
1af Carwyn Davies

Tîm Barnu Gwartheg
Ceredigion yn 1af

Gwaith Coed
1 Llanddeiniol

Ceredigion yn ennill yr
Adran C.Ff.I

Arddangosfa Ffederasiwn:
af

1 Mydroilyn

af

af

Cofiwch ddefnyddio cyfrif Twitter y Sir i hybu holl
gystadlaethau’r Sir @ceredigionYFC #steddfodcardi
Bu’r clybiau yn brysur unwaith eto eleni yn Niwrnod Maes y sir
ar fferm IBERS yng Ngogerddan ger Aberystwyth ar ddydd
Sadwrn, Hydref 8. Diolch yn fawr i Innovis am noddi’r diwrnod!
Dyma flas o’r cystadlu a’r rhai a ddaeth i’r brig a byddant yn mynd ymlaen i’r Ffair Aeaf ac i Ddiwrnod
Maes Cymru...

Diwrnod Maes y Sir!

Ffensio Hŷn ac Iau: Llangwyryfon

Trimio Oen: Sian
Downes, Llangeitho

Stocmon Hŷn:
Eiry Williams,
Llangwyryfon

Sialens ATV: Troedyraur

Addurno Coeden
Nadolig:
Llangwyryfon

Stocmon dan 14
oed: Beca
Jenkins, Pontsian

Ciwb: Trisant

Stocmon Iau:
Ffion Jenkins,
Llanwenog

Cwis Natur: Tregaron

Tractor a Loader:
Dyfan Ellis Jones,
Llangwyryfon

100 o aelodau
yn cystadlu yn y
Barnu Stoc!
Llongyfarchiadau i Glwb Llangwyryfon am ennill y mwyaf
o farciau yn Niwrnod Maes y Sir - da iawn chi!

Rygbi..

Rygbi 7 bob ochr–
Merched: Bro’r Dderi

Rygbi 7 bob ochr—
Bechgyn: Pontsian

C

C

SPLASH
Fuoch chi yn Splash ar ddiwedd mis Gorffennaf eleni?
Roedd hi’n benwythnos llawn o
sbort a sbri, ac mae rhai yn dal i
ddweud mai’r arddangosfa tân
gwyllt dros lyn Maesllyn ar y nos
Wener oedd yr arddangosfa orau
iddyn nhw eu weld erioed!
A phwy all anghofio’r twmpath?
Rhaid diolch i Erwyd Howells a
Bryan yr Organ am ein tywys yn
gelfydd drwy’r dawnsio. Cawsom
ein diddanu hefyd ar y nos Wener
gan y band Raffdam, a charem
ddiolch fel sir i bawb a noddodd ac a
gefnogodd y digwyddiad.
Yn gynnar fore Sadwrn, Gorffennaf 30,
dechreuodd rhai o redwyr proffesiynol yr
ardal ymgasglu ar gaeau Maesllyn ar gyfer
y duathlon. Cafwyd cystadleuaeth gref
wrth i’r cystadleuwyr feicio a rhedeg o
amgylch yr ardal.
Yn y cyfamser, roedd plant bach y sir wedi dechrau ymgynnull ac yn
wên o glust i glust wrth gwrdd â rhai o’u harwyr - Sali Mali, Jac y Jwc,
Bili Bom Bom a Cyw.
Tro y ‘plant mawr’ oedd hi erbyn y prynhawn, wrth i
nifer o aelodau’r sir gymryd rhan yn yr It’s a
Knockout. Teg dweud y bu Splash go iawn cyn
diwedd y dydd wrth i ambell aelod gael eu taflu’n
bendramwnwgl i’r llyn.
I gloi penwythnos arbennig, cafwyd dawns ar y nos
Sadwrn gyda thyrfa dda yn heidio i glywed y
Fflamau Gwyllt, Chip Shop Boys a #Band6.
Diolch i bawb am gefnogi!

Cinio Dathlu

80
C.Ff.I Cymru

Ar 17eg o Fedi cynhaliwyd a
gwahoddwyd aelodau a ffrindiau’r
mudiad gan lywydd C.Ff.I Cymru,
Dai Llanilar, i Ginio Dathlu PenBlwydd C.Ff.I Cymru yn 80 oed yn
Llanerchaeron. Croesawyd pawb i
mewn i’r babell fawr i gyfeiliant
telyn brydferth a oedd yn cael ei chwarae gan Nest Jenkins o glwb
Lledrod. Braf hefyd oedd gweld Alaw Mair Jones ac Alaw Fflur Jones
o glwb Felin-fach yn helpu gweini gyda’r bar. Cafwyd llond boliaid o
fwyd blasus gan ‘Bwyd Bethan’ ac ambell i wydred i’w olchi lawr!
Wedi’r wledd o fwyd roedd hi’n amser am
ychydig o areithiau ac i dynnu’r raffl. I orffen y
noson roedd hi’n amser i fwynhau adloniant y
noson sef Newshan. Roedd pob un yn ffodus
iawn i allu mynd â choeden dderwen adref gyda
nhw fel rhodd wrth y mudiad. Pen-Blwydd
Hapus iawn i C.Ff.I Cymru yn 80 mlwydd oed!

Y misoedd nesaf...
,

Top Tips Siarad Cyhoeddus!

Mis Rhagfyr a mis Ionawr fydd cystadlaethau Siarad Cyhoeddus Saesneg a Chymraeg y sir
yn cael eu cynnal. Dyma ein top tips ni ar gyfer y gystadleuaeth.
1.
2.
3.
4.
5.

Dress to impress. – Cofiwch wisgo yn smart ar gyfer y gystadleuath yma, dyw tei ddim
yn anghenrheidiol ond mae angen edrych fel bo chi’n meddwl busnes.
Rhowch eich araith ar gardiau – mae’n edrych yn well na phapur, ac yn llawer haws i
chi. (Cofiwch rifo y cardiau hefyd!)
PEIDIWCH Â DARLLEN – Gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi dysgu eich araith.
Defnyddiwch y cardiau i’ch helpu, edrychwch at y gynulleidfa ac nid lawr ar y cardiau.
Siarad yn glir ac yn eglur – Gwnewch yn siŵr fod pawb yn gallu eich clywed a’ch deall
a pheidiwch â siarad yn rhy gyflym, defnyddiwch yr amser sydd gyda chi. Peidiwch â
rhuthro.
Cofiwch wrando ar y bobl eraill sydd yn siarad! – pan fydd pobl eraill yn siarad cofiwch
wrando arnynt a chymryd sylw!

Dyna chi! Chi nawr yn barod ar gyfer y cystadlaethau Siarad Cyhoeddus a phob lwc!
10 peth sydd yn digwydd bob blwyddyn yn
Nawns y Frenhines a’r Ffarmwr Ifanc Ceredigion.
1. Rhai pobl keen yn cyrraedd yn gynnar ac yn loving life ar dance
floor gwag!
2. Pawb yn ymgynnull yn y Llew Du, cael cwpwl o Malibu’s a llaeth cyn
mynd lawr i’r ddawns!
3. Gwallt pawb yn cael ei chwythu i bob man gan wynt y môr!
4. Ciwio wrth y bar am hydoedd!
5. Un person yn mynd all out mewn full ball gown!
6. Rhywun yn mynd bach overboard ar y free drinks yn y derbyniad!
7. Cael gormod o luniau gyda’r ffotograffydd a de-tagio eich hunan pan
mae’n nhw yn cael eu rhoi ar facebook!
8. Mynd i Hollywood Pizza neu Liplicking cyn ffeindio’r bus iawn i fynd adref
9. Gweld rhieni pobl ar dance floor Pier Pressure a falch mae dim rhai chi
sy na!
10. Pawb yn dawnsio fflat owt i Nelly the Elephant a chaneuon DJ
Bry.

Y Cardis eto’n palu’n ddwfn i’w pocedi...

£26,000
a dal i gyfri

Nid oes terfyn ar waith da y Ffermwyr Ifanc!
Dros y flwyddyn, mae clybiau ar draws Ceredigion
yn codi arian at elusennau drwy wneud gwahanol
weithgareddau. O rasys ceiliogod i ganu carolau, o
noson dân gwyllt i wthio gwely, mi fydd yr aelodau
yno gyda’u bwcedi!

Codwyd £26,166.41 llynedd, ffigwr
anhygoel, gyda llawer o glybiau dal i
gyfri! Hoffwn ddiolch o galon i’n
cymunedau am eu cefnogaeth bob
amser.

Clybiau yn dathlu
Llangeithio—Gair gan Meirian
Mae CFfI Llangeitho yn dathlu pen-blwydd yn 20 mlwydd oed eleni. Yn 1996 sefydlwyd clwb yn
Llangeitho gan Daniel Downes. Pan benderfynodd Daniel sefydlu clwb fe aeth ar hyd ardal
Llangeitho ar ei feic yn dosbarthu gwahoddiadau i holl bobl ifanc yr ardal i wneud yn siŵr eu bod
yn dod i noson gyntaf y clwb yn Neuadd Jiwbili Llangeitho yn mis Hydref 1996. Ers hynny mae’r
clwb wedi mynd o nerth i nerth, gyda llwyddiannau wedi dod i’r clwb yn rhan fwyaf o
gystadlaethau’r Sir. Hyd yn hyn mae 4 morwyn, brenhines, aelod hŷn a chadeirydd Ceredigion
wedi dod o Glwb Llangeitho, ac mae’n hyfryd bod un o’n harweinyddion ni Geraint Morgan yn
Llywydd y Sir eleni. Eleni byddwn ni yn dathlu 20 mlynedd gyda chinio arbennig a thaith tractorau,
ac edrychwn ymlaen tuag at yr 20 mlynedd nesaf!
Llanddewi-Brefi—Gair gan Iwan, Cadeirydd y
Clwb

Llanwenog—Gair gan Luned, Cadeirydd y Clwb
Mae Clwb Llanwenog yn dathlu ei ben-blwydd
yn 60 oed ’leni, a ma’ ’da ni ddigonedd wedi ei
drefnu i ddathlu!
Dewch am dro drwy archif y clwb i weld faint
ry’ch chi’n ei gofio yn y cwis am 7:30 y.h. ar
Dachwedd 21ain yn Neuadd yr Hafod. Neu beth
am wledda yn ein cinio dathlu ar y 26ain o
Dachwedd yn Nhyglyn Aeron.

Rydym fel clwb yn dathlu Pen-blwydd arbennig
iawn eleni, 75 oed! Fe ddechreuodd y Clwb yn
Nhachwedd 1941 ac mae’r clwb yn dal i fynd o
nerth i nerth. Rydym yn cynnal noson Tân
Gwyllt yn y pentref ar y 5ed o Dachwedd
gydag adloniant/parti i ddilyn yn y Neuadd!
Croeso i bawb! Yn ogystal â hyn rydym am
gael Cinio Dathlu ac fe fydd y Clwb hefyd yn
cymryd rhan mewn sialens eleni er mwyn codi
arian tuag at elusen.
Os ydych am ddilyn hynt a helynt y Clwb wrth i
ni ddathlu ewch i @cffillanddewi ar Twitter!

Yn 2017 bydd aelodau heini’r clwb yn mynd ar
daith go arbennig, ac mi fyddwn ni i gyd yn
dathlu gyda’n gilydd mewn Diwrnod Hwyl yng
Nghaerwenog, Penffordd
ar y 1af o Orffennaf.
Mae ’na beth mwy gyda
ni ar y gweill hefyd, felly
cadwch eich llygaid ar
agor am fwy o
wybodaeth. Cysylltwch â
Sioned Davies ar 07790
856 475 os am fwy o
wybodaeth.

Aelodau talentog!
Dyma hanes Cadair Eisteddfod C.Ff.I Ceredigion eleni. Rhoddwyd y gadair gan
Bethan a Dewi, Brenhines a Ffarmwr Ifanc y Sir ond aelod talentog o Lanwenog
sydd wedi bod yn gweithio’n galed yn creu’r gadair! Gair gan Carwyn Davies am y
broses o greu’r gadair....
“Dw i'n trial meddwl am gynllun sydd yn wahanol i be sydd wedi
bod dros y blynydde diwetha, a trio cadw'r gader yn weddol
fodern, felly 'leni dw i wedi mynd am un weddol blaen gyda cefn
syth uchel. Pan af ati i greu cader, dw i’n hoffi defnyddio o leiaf
dau bren gwahanol. Deri yw fy hoff bren ac yna yn ychwanegu
un pren arall. Yna, dw i’n penderfynu ar y siâp a mynd ati i
dorri'r pren i wahanol ddarnau ac yna yn rhoi’r cwbl at ei gilydd. Bydd angen
'sando'r' pren i gael e’n llyfn. Yna byddaf yn llosgi'r geiriau ar y gader. Ar y
diwedd byddaf yn rhoi amddiffynnydd pren arni dair gwaith. O'r dechrau i'r
diwedd dw i siŵr o fod yn hala tua 7-8 awr. Ond dw i’n joio'r math yma o waith!”
Cofiwch edrych ar y gadair gorffenedig yn yr Eisteddfod!
Cyfarfod Cyffredinol C.Ff.I Cymru
Aeth sawl llond car lan i’r Drenewydd ar gyfer C.C.B., Isbwyllgorau a Chyngor C.Ff.I Cymru. Llongyfarchiadau i'r
aelodau canlynol am gael eu hethol yn Gadeiryddion Isbwyllgorau C.Ff.I Cymru! Esyllt Ellis Jones ar Is-bwyllgor
Rhyngwladol, Nia Medi
Jones ar Is-bwyllgor
Hyfforddiant a Morys Ioan
ar Is-bwyllgor Materion
Gwledig! Gwych!
Newyddion da hefyd oedd clywed bod Ceredigion wedi ennill
Tlws y Western Mail ar y cyd gyda C.Ff.I Sir Gâr am y nifer
fwya' o farciau yn holl gystadleuthau'r mudiad yn ystod y
flwyddyn 2015/16!

Gair gan Carwyn am hanes ei fwrsari!
Bwrsariaeth Amaethyddol CFfI Cymru.: cystadleuaeth debyg iawn i
“Dragons’ Den”. 3 beirniad, llond llaw o entrepreneurs gobeithiol ac un
wobr! Y sialens - darbwyllo’r beirniaid mae’ch menter chi bydd yn elwa
fwyaf o’r bwrsariaeth o fil o bunnoedd ac elwa hefyd o godi proffil y fenter.
I ni, wrth geisio gwerthu llaeth crai yma o fferm Penlan y Môr, mae llawer
mwy o bobl yn gwybod bod ni yma! Mae’r hwb ariannol yn ein galluogi ni i
edrych yn fwy manwl ar ein marchnata, gwella edrychiad y botel, gwella’r
arwyddion i’r fferm ac efallai gwefan yn y dyfodol. Byddwn yn annog
unrhyw un sydd â syniad busnes i ymgeisio am y bwrsariaeth hyn. Cyfle
gwych i gael rhywun annibynnol i graffu ar eich syniad a rhoi adborth da i
chi. S’dim i’w golli, ewch amdani!

I bedwar
ban byd!
Profiad Marissa o Colorado

Steffan
Nutting,
Illinois,
UDA

Yn ystod fy mhythefnos gyda Ffermwyr Ifanc Ceredigion,
cefais groeso cynnes ac amser arbennig iawn. Dechreuais
ar fy nhaith drwy ddysgu am y fferm odro yr oeddwn i’n
aros arni a chefais y cyfle i helpu i odro. Fe aeth fy
ngwesteiwr nesaf â fi i ymweld â’r Eisteddfod
Genedlaethol, a dyna brofiad. Cefais fy nhaflu i mewn i
lenyddiaeth Gymraeg, dawns, perfformiadau a chanu. Cefais amser
gwych a dysgais gymaint am y diwylliant bywiog. Fe wnes i barhau
ar fy nhaith drwy ymweld â nifer o sioeau amaethyddol, gwylio
treialon cŵn defaid, gwylio dolffiniaid a gweld peth o hanes y sir a’r
wlad. Fe wnes i fwynhau yn arbennig blasu’r bwyd gan gynnwys
welshcakes, cinio rhost a chawl - i enwi ond ychydig. Fe wnes i wir
fwynhau fy nhaith i Geredigion; roedd pawb mor gyfeillgar ac wedi
gweithio’n galed i wneud imi deimlo’n gartrefol. Diolch yn fawr.

Roedd yn daith cyfnewid gyda’r
CFfI yma yng Nghymru â’r ‘Praire
Central Future Farmers for
America Alumni’. Lwcus i mi
cafodd Bleddyn Davies o glwb
Caerwedros ei ddewis i fynd efo fi
ar y daith. Uchafbwynt y trip i mi
oedd mynd i St. Louis i weld y
ffatri Budweiser ac i wylio gêm o
Baseball Y Cardinals yn St. Louis.
Dysgais i bod yr Americanwyr yn
hoffi pob peth i fod yn fwy na
phawb arall a’u bod nhw’n
gwneud yn siŵr eu bod nhw’n
mwynhau bywyd. Does dim llawer
sydd yn embarasso fi, ond
roeddwn i yn dueddol o gwympo i
gysgu ar y nosweithiau allan.
Ewch gyda meddwl agored ac
agwedd llac, cymryd unrhyw gyfle
i drio rhywbeth newydd.
Bythgofiadwy,
anhygoel,
amhrisiadwy!

Elin Calan, Rali Ewropeaidd
Mewn tri gair, byddwn i’n disgrifio’r daith fel: Joio Pob Eiliad!
Un o uchafbwyntiau’r daith oedd ymuno â’r Cinio Ffarwelio yn y Senedd-dy
enfawr yng Ngogledd Iwerddon yn Stormont. Roedd y daith hefyd yn gyfle i
ddysgu am gefndiroedd a diwylliannau gwahanol bobol o wahanol wledydd
Ewrop.
Tips: Ewch amdani, ni wnewch ddifaru! Roedd yn brofiad
anhygoel, ac un anrheg ychydig yn anarferol y des i adref gyda
fi oedd pâr o sanau un o fechgyn tîm Gogledd Iwerddon!

Angela Evans, Yr Alban
Mewn tri gair, byddwn i’n
disgrifio’r daith fel: Joio, Tanco,
Ffarmo.
Profwyd ein sgiliau cneifio a thrin
gwlân wrth i ni helpu’r ffermwyr
ifanc baratoi ar gyfer yr Highland
Show. Treuliom bedwar diwrnod
yno i orffen pythefnos arbennig!
Mae’n Sioe ffantastig lle mae
rhywbeth i bawb, yn agoriad
llygaid ac yn bendant cystal â’r
Sioe Frehinol!
Tips: ewch â chamera, cadwch
ddyddiadur a rhowch wybod am
unrhyw beth penodol rydych am
wneud.

Profiad Kylie o Ontario
Cefais y fraint o ymweld â Chymru rhwng
Gorffennaf 10 a 25 ar daith gyfnewid rhwng CFfI Cymru a
Ffermwyr Ifanc Ontario. Fe wnes i fwynhau cwrdd ag aelodau a’u
teuluoedd mewn digwyddiadau’r CFfI, gan gynnwys barbeciw a
helfa drysor. Cefais amser gwych yn ymweld â ffermydd ac
atyniadau yng Ngheredigion gan gynnwys amgueddfa Cobiau a
Merlod Mynydd Cymreig, Llyfrgell Genedlaethol Cymru,
Mwyngloddiau Aur Dolau Cothi, Ceinewydd, Carreg Cennen ac
Allt y Glais yn Aberystwyth. Uchafbwyntiau’r daith imi oedd mynd
i gystadleuaeth cneifio cyflym, helpu i hel y defaid o’r mynydd i’w
dipio ar gefn beiciau modur - pethau nad oeddwn i wedi gwneud
o’r blaen. Roedd y Sioe Frenhinol yn brofiad anhygoel na fyddaf
i’n anghofio byth. Diolch i bawb yng Ngheredigion am fy helpu i
weld bywyd o ddydd i ddydd yng Nghymru ac i ddysgu ychydig o
Gymraeg, dysgu am eich ffermydd, diwylliant a’r cyfleoedd
arbennig sydd ar gael drwy fudiad y ffermwyr ifanc.

Hysbys NFU

Meheﬁn
4
- Pwyllogorau’r Sir
15
- Rali’r Sir – Talybont
11
- Hyforddiant Barnu Stoc - Wyn tew
Tachwedd
19
- Pwyllgorau’r Sir
18
- Pwyllgor Blynyddol y Sir Ionawr
23
- Chwaraeon Cymru - Llambed
25
- Tramor
Hyﬀorddiant Barnu Stoc – Biﬀ tew
6 - Cyfweliadau Teithiau
10 - Hyfforddiant Barnu
9 - yCwis
26
- Athletau - Aberaeron
28
-Carcas
Diwrnod Maes
Sir y Sir
16 - Pwyllgorau’r Sir
18 - Pwyllgorau’r Sir
28
- It’s a Knockout – Fforwm Ieuenc�d
Hydref
19 -Aberaeron
Eisteddfod C.Ff.I Cymru
22 - Siarad Cyhoeddus Cymraeg
30
- Rygbi 7 bob ochr – Clwb Rygbi
4-6 - AGM Cymru – Caerdydd
25
Chwaraeon
Dan
Do
Gorﬀennaf
7
- Noson ar gyfer aelodau 16 oed neu iau
28-29- Ffair Aeaf, Llanelwedd
Chwefror
6
- Trip Pwyllgor Gweithgareddau
11-12 - Penwythnos Cystadleuaeth FfCCFfI
10
- Is-bwyllgor Eisteddfod
16
- Pwyllgorau’r Sir
Rhagfyr
20-24 - Cystadleuaeth 1/2 Awr
17
- Pwyllgorau’r Sir
31
- Eisteddfod y Sir –Adloniant
Paﬁliwn Bont
22-25 - Sioe Frehinol Cymru
4 - Siarad Cyhoeddus
Saesneg 26 - Cyfweliadau Aelod Hŷn ac
Tachwedd
9 - Dawns y Frenhines
Awst
2
- SirEisteddfod y Sir –Iau
Paﬁliwn Bont
Benfro
7
- Treialon Cwn Defaid Talybont
27 - Cyngerdd 1/2 Awr Adloniant
20 - Dawns y Frenhines Sir Gâr
Adran C.Ff.I Ceredigion
y Sir
28 Addysg
- Dawns
y Frenhines a’r
21
- Cwrs Swyddogion - Canolfan
Felinfach
Ffarmwr Ifanc
Medi

Tîm Golygu: Bethan Roberts, Dewi Jenkins,Elliw Dafydd,
Lauren Jones, Megan Lewis, Meirian Morgan.

Pob Lwc i bawb yn ’Steddfod y Sir!
Diolch yn fawr iawn i’r noddwyr am eu rhoddion
ariannol sy’n sicrhau parhad y cylchgrawn.

