Yn y rhifyn hwn 
Swyddogion Newydd

Cornel y Clybiau

#DyddieDaDyddIau

Cwis y Cardi

Aelod Cudd
A llawer iawn mwy!

Dyma ni’r
swyddogion
newydd yn fabis!
Ydych chi’n gallu
dyfalu pwy yw
pwy? Atebion nes
mlan!

Nath babi ‘F’ hefyd
anfon y llun ‘ma ata’i!
Iwan Davies/Iwan Aberdauddwr
Llanddewi-Brefi
Swyddog Prosiect Ceredigidol CFFI Ceredigion/Athro
Mathemateg
Atgof cynta’ o’r mudiad? Gwisgo lan fel Siôn Corn mewn
Parti Cyd-Adrodd yn Steddfod Sir yn Llandysul! “A dyna pam
mae tylwyth têg ar ben coeden Nadolig” odd enw’r darn!!
Hoff weithgaredd da’r C.Ff.I? Canu Carolau! Bwyd, cwrw a
sing-song; be gwell!
Petaet ti’n faryn o siocled – pa fath fyddet ti? Curly Wurly.
Wedi gorfod rhoi lan da blynyddoedd o hen fenwod yn galw
fi’n hyn.
Pa sioc arall allu di ei ddatgelu i ddarllenwyr Ar Dân? Sôn
am sioc - roeddwn yn byw
heb Electric tan 2001!
Lowri Pugh-Davies,Lows,
LPD
Bro’r Dderi
Rheolwraig canolfan Rhiannon Tregaron
Hoff beth am y C.Ff.I? Yr
holl gyfleoedd mae’r mudiad
yn rhoi i ni bobl ifanc.
Pwy wedodd wrtho ti am y
mudiad? Nifer fawr o’r teulu wedi bod yn aelodau o’r mudiad
ac ise i ni, bobl ifanc yr ardal gael yr un cyfle -na’th criw ddod
at ei gilydd i ailddechrau’r clwb.
Petaet yn Brif Weinidog Cymru, beth fydde ti’n neud gynta’? Sicrhau bod arian yn cael ei wasgaru'n deg ar draws y
wlad a pheidio anghofio am yr ardaloedd gwledig.
Wyt ti fel arfer yn gynnar neu’n hwyr? Bydde lot yn gweud
bo fi wastad yn hwyr - ond byse nin gweud "cutting it fine"!
Be bydde ti’n neud ‘se ti ddim yn dy swydd bresennol? Teithio’r byd yn ymweld â gweitho mewn gwarchodfeydd anifeliaid.

Elin Haf Jones / Elin Lifestyle / Els
Llanwenog
Cyflwynydd Cyw
Atgof cynta’ o’r mudiad? Adrodd+Canu dan 13 yn y ‘Steddfod
pan o’dd e’n ca’l i gynnal yn neuadd Llandysul- Joio
‘Steddfod!
Beth yw dy hoff weithgaredd gyda’r mudiad? Fi’n joio pob
gweithgaredd mewn rhyw ffordd neu gilydd, ond fi’n dwli ar y
Panto!
Pa wendidau sy’ ‘da ti? Sai’n dda iawn am neud penderfyniad
– yn enwedig am fwyd!
Sut wyt ti’n ymlacio? Sai’n ca’l lot o amser i ymlacio – ond
fi’n joio byta a chymdeithasu!
Pa sioc arall allu di ei
ddatgelu i ni? Fi erioed
wedi lliwio fy ngwallt
(bydde dad yn lladd fi!)
Disgrifia dy hun mewn tri
gair: Cochen, bishi, hapus!
Dyfrig Williams
Llangwyryfon
Ffermio gatre’ – Fferm Tŷ
Newydd
Atgof cynta’ o’r mudiad?
‘Whare Massey, Ford, Fiat, Same yn sosial fach C.Ff.I
Llangwyryfon.
Beth yw’r noson mas orau i ti fod arni? Dawns y Frenhines
a’r Ffarmwr Ifanc Ceredigion bob blwyddyn.
Heblaw dy deulu, be’ fydde ti’n achub o’r tŷ petai’n llosgi?
Fy ffôn- i gael ffonio am help a wedyn thynnu ‘Snapchat’!
Cwrs gynta’, prif gwrs ne pwdin? Y tri o nhw - joio byta!
Be sy’n mynd dan dy groen di? Pobl sy’n edrych lawr arno
ni’r Cymry.

Megan Jenkins
Llanddewi Brefi
Gweithio ym Mhrifysgol Cymru Drindod Dewi Sant

Dyfan Ellis Jones
Llangwyryfon
Ffermio gatre’ – Fferm Pantlleinau

Atgof cynta’ o’r mudiad? Mynd i weld fferm odro geifr a
gorfod sefyll tu-fas y sied achos bod gyda fi alergedd i
flew’r geifr! Ond o’dd ca’l blasu’r ‘fudge’ werth e!

Beth yw dy hoff gystadleuaeth? Diwrnod Maes neu unrhyw gystadleuaeth amaethyddol.

Beth yw’r cyngor gorau i ti ei glywed erioed? Tad-cu wastad yn gweud- ‘Paid gwrthod dim ond cic lan dy dîn!’
Disgrifia dy hunan mewn tri gair- Hapus, lletchwith a diened!
Oes gen ti unrhyw dalentau cudd? Fi’n gallu dewino dŵr!
Wedi ca’l fy nysgu gan Mam-gu ar sut i ddewino dŵr ‘da
darn o goeden collen! Wedi bod i sawl fferm leol yn chwilio
am ddŵr!
Wyt ti fel arfer yn gynnar neu’n hwyr? Hwyr, wastad yn
hwyr! Siwr bod cloc pawb yn Llanddewi tua 10 munud yn
hwyr!
Alaw Mair Jones/Alaw Coch/Alaw Ginge
Felinfach
Bl.13 Ysgol Gyfun Aberaeron
Atgof cynta’ o’r mudiad? Bod yn rhan o gorws sioe dathlu
70 oed y Sir yn 2011.

Beth sy’n dy gadw’n effro yn y nos? Dim lot yn cadw fi
ar ddihun, oni bai am ddant tost!
Wyt ti fel arfer yn gynnar neu’n hwyr? Hwyr bob tro,
anelu fod yn gynnar ond ma’r gwartheg godro fel arfer yn
achosi fi fod yn hwyr!
Cennydd Owen Jones /Cen/King/Capelwr/Cacs
Pontsian
Darlithydd amaeth gyda’r Coleg Cymraeg ar gampws
Gelli Aur
Pa arferion gwael ‘sda ti? Cnoi gewynnau.
Petaet yn Brif Weinidog Cymru, beth fydde ti’n neud
gynta’? Rhoi amaeth fel pwnc craidd ar y cwricwlwm dysgu pawb ble ma’u bwyd yn dod, bydd yn arwain at
economi gwledig cryfach, llai o broblemau gordewdra, llai
o stran ar y GIG, a phoblogaeth iach!

Beth yw’r parti gorau i ti fod iddo? Parti ar ôl cystadleuaeth adloniant llynedd yn nhŷ’r Cadeirydd.

Beth yw’r parti orau i ti fod iddo? Parti diwedd
‘steddfod eleni yn wych - cawsom seremoni gadeirio oedd
yn cynnwys botel o wisgi a chyllell fara fel cleddyf,
llien sychu llestri fel clogyn, a pherfformiad amgen o
ddawns y flodau gan dad y cadeirydd (Gwyndaf
Blaencwmerwydd)

Heblaw dy deulu, beth fydde ti’n achub o’r tŷ petai’n
llosgu’n ulw? Ffôn Symudol.

Disgrifia dy hunan mewn 3 gair - tal, joclyd, ddim yn dda
iawn yn ateb cwestiynau.

Cwrs gynta, prif gwrs ne pwdin? Pwdin.

Be sy’n cadw ti’n effro’n y nos? Coffi ar ôl swper.

Hoff weithgaredd da’r C.Ff.I? Adloniant.

Gair o groeso gan Rhian Evans, Ysgrifennydd y Rali-

Fel dywed yr hen ddihareb, hir yw pob aros! Ma C.Ff.I
Felinfach wedi aros 74 mlynedd ar gyfer yr achlysur
anrhydeddus yma! Yr unig dro i’r fuddugoliaeth yma
ddod i Felinfach cyn nawr o’dd nôl yn 1943, pan
rannodd y clwb y safle 1af yn y rali gyda chlwb
Blaenporth. Heb os, mae hi wedi bod yn 74 mlynedd o
dorchi llewys a chydweithio brwd. Ond, dyfal donc a dyr
y garreg. Roedd cael y 3ydd safle yn y ‘Steddfod y
llynedd, yna’r 2il safle yng nghystadleuaeth yr adloniant
wedi rhoi’r pendantrwydd yn aelodau’r clwb i fynd am
yr aur yn y rali. Raid cyfaddef, mewn llafur mae elw, a
thrwy hyn, daeth y cwpan am y nifer fwyaf o farciau nôl
i Ddyffryn Aeron! Ers mis Mehefin llynedd mae hi wedi
bod yn gyfnod prysur, wedi’r dathlu brwd a phawb ar
ben eu digon, rhaid oedd clatsho bant da’r
paratoadau’n go slic! Yn wir, mae’r llwyddiant yma
wedi uno’r hen a’r ifanc, gyda phawb wedi pitsho mewn
i helpu er mwyn sicrhau bod Rali Falinfach, 2018 yn un
i’w chofio! Hoffwn ddiolch i fferm Sychpant am adael i
ni fel clwb ddefnyddio’u fferm fel cartref dros y
misoedd diwethaf. Diolch hefyd i fferm Rhiwonnen, sef
lleoliad y ddawns eleni. Felly, pob
lwc i holl glybiau’r sir! Cadwch
eich llygad mâs am y fuwch sef
masgot y rali eleni, gyda’r falŵn
lliwgar yn cyhwfan uwchben
Dyffyn Aeron. Mwynhewch y
diwrnod, a chofiwch ddod nol i
ddawnsio gyda’r Welsh Whisperer a Tom Collins gyda’r
hwyr! Bydd Gymanfa’r Rali hefyd yn cael ei chynnal yng
Nghapel Tabernacl,
Aberaeron ar y nos
Sul wedi’r Rali, y
3ydd o Fehefin am
7:30yh - Croeso
cynnes i bawb.

Y sialens – Cerdded 60 milltir
Lleoliad - Arfordir Ceredigion
2 Grŵp - Un o Ynyslas lawr i Aberaeron a’r
llall o Aberteifi lan i Aberaeron
Cerddwyr - Dros 160
Y nod - Codi arian at Uned cemotherapi
Ysbyty Bronglais + C.Ff.I Ceredigion
Llongyfarchiadau enfawr i bawb na’th gymryd
rhan yn yr her! Am ddiwrnod! Er gwaethaf y
tywydd mi wnaeth bawb ymdrechu 100%!
Braf iawn o’dd gweld y sir yn dod at ei gilydd
unwaith eto i gwblhau sialens. Aelodau, arweinyddion, ffrindiau a rhieni yn ymuno a dod
at ei gilydd i godi arian at achos da. Roedd yn
braf cael cwmni Ben Lake A.S a Geraint
Lloyd, Llywydd C.Ff.I Cymru ar y daith. Gan
nad oedd y tywydd yn garedig iawn, ro’dd y
sialens yn un llawer caletach i’w chwblhau!
Ond ro’dd y cydweithio a’r cyd-dynnu yn
oleunu i bawb! Os nethoch chi filltir neu tri
deg milltir – o chi’n ffantastic! Rhaid diolch i
bawb am gyfrannu mor hael - y swm sy’ ‘da
ni hyd yn hyn yw £7,800 ac ma’ ‘na arain
yn dal i gyrraedd y swyddfa! Mi fydd Mererid,
cadeirydd y sir yn cyflwyno’r siec ar ddiwrnod y rali! #cardisyncrwydro

Bu nifer o aelodau Ceredigion yn cynrychioli’r sir ar Faes
Sioe'r Tair Sir, Caerfyrddin. Llongyfarchiadau i bawb a
fuodd yn cystadlu a dyma rai o’r canlyniadau:
Ffensio Iau: 1af - C.Ff.I Lledrod
C.Ff.I Byw: 1af - C.Ff.I Llanwenog
Treialon Cŵn Defaid: 2il- Dewi Jenkins, Tal-y-bont
Tîm Barnu Stoc o dan 26: 2il - Ceredigion

Cyflweiad a thîm C.Ff.I Byw Llanwenog - Lois, Nia, Hafwen a Sioned
Beth odd rhaid i chi neud? Diddanu’r gynulleidfa am 7 munud yn esbonio
un sgil a ddysgom yn y clwb - netho ni benderfynu neud arwyddiaith
gan ddysgu’r wyddor i’r gynulleidfa ac yna rhoi cwis iddyn nhw ar y
diwedd ble o’dd rhaid iddyn nhw ddyfalu pa fath o anifeiliaid o ni’n neud.
Tipyn o ymarfer? 3 ymarfer cloi i atgoffa’n hunain o’r Sir
O’dd rhaid i chi godi’n gynnar i fynd i’r gystadleuaeth? O’dd y gystadleuaeth yn dechrau am 12, felly lie-in!!
Chi ‘di neud rhywbeth i ddathlu? Ddim eto ond byddwn ni yn rhywbryd
ar ôl yr arholiadau!

Mis diwetha’ Clwb Llangeitho-

C.Ff.I Llanddeiniol
Braf oedd ca’l croesawu Ben Lake, Aelod
Seneddol Ceredigion atom ar gyfer noson
yng nghwmni C.Ff.I Trisant. Diddorol oedd
clywed am ei brofiadau fel Aelod
Seneddol newydd ifanc, a’i waith ar gyfer
trigolion y sir. Rydym hefyd wedi cyflwyno
siec i elusen Macmillan o £560 a gasglwyd
yn ystod ein noson Canu Carolau – hoffwn
ddiolch i bawb wnaeth gyfrannu’n hael!

Ar ddechrau mis Ebrill fe gafwyd noson gêm y degawdau yng ngofal
Delyth Morgan. Ro’dd yn rhaid i ni ddyfalu prisiau nwyddau tŷ a
bwyd, dros nifer o ddegawdau. Roedd ambell i aelod wedi gweld y
dasg o ddyfalu prisiau bara a
llaeth 2018 yn anodd heb sôn
am 1968! Cafwyd noson o
Gymorth cyntaf yng ngofal Michael Morgans hefyd - rwy’n
siŵr fod pawb oedd yn y clwb
wedi dysgu sgiliau gwerthfawr,
wrth i Michael sôn am sut i
helpu pobl sydd yn cael trawiad
ar y galon, a sut i wneud CPR.
Diolch yn fawr iawn iddo. Fe
fuom ar dramp wedyn i Fferm
Glancarrog, Llanddeiniol. Noson
ddiddorol dros ben, wrth i Dafydd ddangos i ni'r robot godro
maent wedi gosod ar y fferm. I’r
rhan fwyaf o bobl oedd yna,
dyma’r tro cynta’ iddyn nhw
weld robot, ac roedd dysgu am beth oedd e’n gallu neud yn
ddiddorol tu hwnt, mae pob buwch yn cael coler electronig, ac
mae’r robot yn gallu mesur tymheredd, cynhyrchiad llaeth a hyd
yn oed yn gwybod bod y fuwch yn mynd i fod yn sâl cyn y fet.
Rwy’n siŵr bod aelodau’r clwb i gyd yn cytuno, mae dyma un o’r
nosweithiau mwyaf diddorol i ni ‘di ca’l. Fe aeth yr aelodau ati i
drefnu ein taith tractor blynyddol hefyd ac eleni penderfynwyd y
byddem yn codi arian i ambiwlans awyr Cymru. Roedd dros 40 o
dractorau wedi ymuno â ni ar y daith, a braf oedd gweld cymaint
wedi dod i’r Neuadd am fwyd ar y diwedd. Diolch yn fawr i bawb a
ddaeth i gefnogi ac i bawb oedd ynghlwm a threfnu’r daith. Roedd
hi’n ddiwrnod llwyddiannus a chodwyd dros £1,500 i achosion da.
Rydym ar hyn o bryd yn paratoi i’r Rali, welwn ni chi yn Sychpant!

Cynhaliwyd chwaraeon y sir yng nghanolfan
Hamdden Llambed ym mis Mai. Diwrnod heulog
llawn sbort a chystadlu. Braf oedd gweld clybiau yn
cydweithio i greu tîmau a gymaint o
glybiau wedi dod i gefnogi.

Dyddiadau pwysig
Athletau’r sir—27/06/18
Rygbi’r sir– 29/06/18

Pêl-Droed – Felinfach/Bro’r Dderi
Pêl-Rwyd – Llanddewi Brefi / Tregaron
Frisbee – Troedyraur
Rownderi – Felinfach
Hoci – Troedyraur
Dodgeball – Llanddewi Brefi / Tregaron
Rygbi cyffwrdd - Troedyraur

Ro’dd ‘na gyffro ar hyd y sir ddechrau Ebrill gyda phawb yn
ysu i gyrraedd Blackpool! Wedi siwrne hir ar y bws, na’th
pawb ymbincio ar gyfer y noson ffurfiol yn y Winter Gardens. Dydd Sadwrn o’dd y diwrnod na’th pawb ddangos eu
dawn creadigol…y diwrnod gwisg ffansi! Thema eleni oedd
“Glow in the dark!” A do, na’th Ceredigion oleuo!! O’r Moron, i’r planedau, sêr a’r lleuad i’r arwyddion traffic - o’dd pawb yn edrych
yn grêt! Goffodd Al Tal fynd i hôl mwy o la’th i Yates i neud Mali-moo’s
achos o’dd pawb yn joio’r stwff gyment! Dydd Sul, y diwrnod ola’, o’dd diwrnod crys polo’r sir -lle ma’ pawb yn
mynd “out with a bang!” ac o’dd ‘da
Ceredigion hyd yn oed mwy o reswm i
ddathlu ar ôl canlyniad yr aelod hŷn
Cenedlaethol yn y cyfarfod blynyddol,
Cennydd Jones = 2il! Llongyfarchiadau
mawr i ti - ni’n browd iawn ohonot!

Aelod Cudd - Pwy yw’r aelod yma?
Clwb- Gogledd/Canol/De y sir? Canol Dan 16/21/26? 26
Brodyr/Chwiorydd? 2 frawd + 1 chwaer
Gwaith? Dim ar hyn or bryd…rhywun mo’yn rhoi swydd i fi?!
Pam wnest ti ymaelodi da’r C.Ff.I? Dim llawer o ddewis! Wedi fy nghodi yn rhan or mudiad - er un o’r
pethau gore i fi ‘di neud! Mae’r mudiad wedi rhoi llawer o gyfleoedd i fi i gwrdd a phobol ar draws y
Deyrnas Unedig ac ar draws y byd - Rhywbeth fyddai’n ddiolchgar am byth amdano!
Beth yw dy hoff weithgaredd gyda’r mudiad? Without a doubt - AGM!!
Beth yw dy atgof cynta’ gyda'r mudiad? Mynd allan ar gwch gwylio dolphins yn Cei Newydd ar drip addysgiadol,
bore ar ôl i aelodau hynach y clwb fod allan….!
Disgrifia dy hun mewn tri gair - Wastad yn hwyr!
Pa air neu ddywediad wyt ti’n ei orddefnyddio? My mother waited 9 months for me, you can wait 5 minutes!
Pa wendidau sydd gen ti? Cadw amser…!
Beth yw dy eiliad balchaf gyda’r mudiad? Gorffen taith gerdded arfordir y sir!!
Darllenwch mla’n

?

i ga’l yr ateb….

Bob dydd Iau ar Facebook, Instagram a Twitter
y sir ma’ ‘na lun newydd o’r gorffennol yn
ymddangos- dyma rai ohonyn nhw Llanddeiniol yn aros am
ganlyniadau Rali Mydroilyn, 2005

Tablo Llanddewi
Brefi yn Rali 1975

Eifion Morgans yn ennill barnu
stoc yn Rali Llanilar 1980

CFfI Lledrod yn y Gystadleuaeth
Goedwigaeth, Rali Llanilar, 1989

Rali Lledrod 1953

1. Pryd oedd y Rali yn Felinfach ddiwethaf?
2. Pryd dda’th rhifynnau 1af ac 2il o Gwysi Ceredigion mas?
3. Pa glwb yw’r hynaf yn y sir?
4. Pwy o glwb Felinfach oedd Brenhines gynta’ Ceredigion?
5. Pa flwyddyn o’r ganrif hon na gynhaliwyd Rali’r Sir?
Atebion nes mla’n!

Mared Jones yn cyflwyno anrheg i
Jayne Jones, Brenhines y Sir yn Rali
Llanilar, 1984

C.FF.I Bryngwyn

Adroddiad Elen Jones—Eleni ym Mryngwyn rydym wedi bod yn
dathlu 50 mlynedd ers sefydlu'r ail glwb. Cawsom Ginio Dathlu yng
Nghlwb Rygbi Castell Newydd Emlyn ym mhlith cyn aelodau a
ffrindiau'r clwb. Gerwyn Morgan, Beulah oedd
y Gŵr Gwadd, a chafwyd araith yn llawn
hanes y clwb a'i haelodau. Torrwyd cacen o
waith Llywydd y clwb Marlene Evans ac Elen
Jones ysgrifenyddes +Carys Jones Cadeirydd y
clwb yn ei chynorthwyo. Cafwyd adloniant
gan Clive Edwards a phawb yn mwynhau’r
arddangosfa o hen luniau. Mae Plat a Mwg
wedi eu comisiynu gan Pot-sian yn arbennig i'r
achlysur, felly os oes diddordeb gan unrhyw
un i archebu rhain, cysylltwch â'r aelodau
presennol.

Criw bach o 10-18 sy’n cwrdd bron yn fisol ydyn
ni yn trafod, cystadlu a chymdeithasu o bob cwr
o’r sir. Ni ’di neud llawer yn ystod y flwyddyn
gyda nifer o brosiectau cyffrous. Y prosiect ddiweddaraf yw creu fideo i hyrwyddo’r fforwm
dan arweiniad Iwan Davies, Swyddog Ceredigidol a Tomos Lewis, i annog mwy o aelodau i
ymuno â ni yn y fforwm a dangos yr hwyl a sbri i ni’n ga’l drwy ddod i adnabod ein cyd-aelodau. Mae’r
rhaglen eleni wedi amrywio o gael Eisteddfod Ddwl i addurno cacennau Nadolig. Bob blwyddyn rydym fel
fforwm yn cynnal ‘It’s a knockout’ - Noson sy’n llawn mwd a dŵr! Felly os ydych yn chwilio am rywbeth i
wneud ar trydydd nos fercher y mis, wel dewch i ymuno â’r fforwm!

Ym mis Ebrill, teithiais i ac Angharad Edwards o glwb Llys-yfrân, i Ogledd Iwerddon ar gyfer Cynhadledd yr Young Farmers
Clubs of Ulster. Mi roedd hi'n benwythnos llawn cymdeithasu,
dysgu a joio. I ddechrau cawsom wahoddiad i swper y llywydd
gyda swyddogion a staff y mudiad i ddathlu'r flwyddyn a fu, ac
ymlaen a ni wedyn i ddisgo gwisg ffansi gyda thema 'disney'. Ar
y dydd Sadwrn ro’dd gweithgareddau ‘ice breakers’ mewn
grŵpiau fel dawnsio'r jive a gweithdy ar ddiogelwch ar-lein.
Ymlaen wedyn i'r prif ddigwyddiadau sef cystadleuaeth clwb y
flwyddyn, cyfarfod cyffredinol blynyddol a'r seremoni
wobrwyo. Yn ystod y CCB cefais yr anrhydedd o fynd i'r llwyfan i ddweud
cwpwl o eiriau i ddiolch iddyn nhw am y
croeso ac am y fraint o ga’l ymuno â
nhw yn ystod y penwythnos ac i wahodd
holl aelodau Gogledd Iwerddon i ddod
draw i'r Pentref Ieuenctid yn ystod wythnos y Sioe Frenhinol eleni. Ar ôl y cyfarfod mi aeth y swyddogion gwrywaidd ati i waxo’u coesau i godi
arian tuag at ei elusen eleni sef yr Ambiwlans Awyr. Roedd
hwn wir yn ddoniol i wylio gan
fod y siapsau ai eu hwynebau yn
ddigon i mi gyfrannu tuag at yr
achos! Swper mawreddog i
ddathlu dechrau blwyddyn y
swyddogion newydd wedyn a
dawns i orffen. Penwythnos
bythgofiadwy ble cawsom y cyfle i gwrdd lan â hen ffrindiau,
gwneud rhai newydd a dysgu mwy am ffurf y mudiad yng
Ngogledd Iwerddon i
Ma Caryl Morris ‘di bod yng
gymharu â Chymru. Diolch
Ngogledd
Iwerddon wythnos ‘ma
i CFfI Cymru am y cyfle
-hanes
yn y rhifyn nesa!
arbennig yma.

Blodau
Felinfach
Joio
Ceredigion
Dathlu

Canu
Cneifio
Coginio
Crefft
Ffermwyr

Gwartheg
Rali
Dawnsio
Cystadlu
Brenhines

Tablo
Clwb
Coedwigaeth
Moch
Hyrwyddo

Daeth 175 o aelodau, cyn-aelodau a ffrindiau’r sir i
Brifysgol Llambed. Noson lwyddiannus iawn, gyda
bwyd blasus, cwmni grêt a cherddoriaeth ffab.
Cafodd y cinio ei drefnu gan gyn-gadeirydd y Sir
Mererid Fron a Chadeirydd presennol y Sir sef
Mererid Siop. Gwerthwyd nifer o eitemau yn yr ocsiwn - o noson o wyliau yn Tai Twt Cwmcoedog i
bryd o fwyd 3 chwrs gan Mer a Mer. Codwyd dros
£3,500 gyda’r ocsiwn a fydd yn help mawr i’r sir.
Braf o’dd gweld Swyddogion 2016-2018 yn eu
ffrogiau smart—y cyfle ola’ iddi ddod mas!

14 o glybiau’r sir!
Dros 400 o aelodau
Y Theatr dan ei sang bob nos!
Beirniad: Dafydd Hywel, Dyffryn Aman

Actor gorau dan 16 -Daniel Owen a Jac
Hockenhull, Llanddewi Brefi
Actores orau dan 16 - Elain Davies, Caerwedros
Actor gorau dan 26 - Endaf Griffiths, Pontsian
Actores orau dan 26 - Megan Lewis, Trisant
Cynhyrchydd gorau - Pontsian
Set orau - Llanwenog
Perfformiad Technegol Gorau - Llanwenog
Sgript Orau - Pontsian

Lefel Cymru - Theatr Brycheiniog,
Aberhonddu - Pontsian yn
cipio’r wobr 1af gyda 94 marc
mas o 100 a’r wobr 1af am y
perfformiad technegol orau!

Llongyfarchiadau enfawr i Cennydd Jones C.FF.I. Pontsian ac i Alaw Mair Jones
C.FF.I. Felinfach am ddod yn fuddugol yng nghystadleuaeth Aelod Hŷn ac Aelod Iau
Cymru. Dyma’r tro 1af erioed i Sir Geredigion gipio’r ddwy wobr yn yr un flwyddyn!
Da iawn chi bois! Llongyfarchiadau hefyd i Cennydd am ddod yn 2il yng
nghystadleuaeth Aelod Hŷn Cenedlaethol lan yn Blackpool. Pob lwc i Alaw sydd yn
cystadlu yng nghystadleuaeth Aelod Iau Cenedlaethol ym mis Mehefin yn Stafford.
Shwt da’th hi mla’n da ti ar lefel Cymru? Yn
ogystal â chyfres o gwestiynau gan y panel, roedd yn
rhaid gwneud cyflwyniad pwynt pwer ar y profiadau
dderbynais 12 mis cyn y gystadleuaeth. Dyma rai o’r
cwestiynau a sut nes i ateb -

Rhai o’r
cwestiynau ar
lefel Cymru a sut
dda’th e i ben a nhw-

1. Wyt ti’n gweld fod digon neu ormod yn cael ei wneud i
hybu’r mudiad ar lefel Genedlaethol? Mudiad wedi newid
llawer yn ei ffordd maent yn hybu drwy wefannau
cymdeithasol – Facebook, Trydar, Snapchat a Instagram.
Swyddogion Cymru yn cael erthygl misol yn nghylchgrawn
NFU Cymru Journal – ffordd wych i ddangos gwaith y Mudiad
drwy bersbectif swyddogion wahanol.

1. Beth yw heriau’r dyfodol ar gyfer y mudiad? Ar y
pryd, roedd pryderon ariannol sawl ffederasiwn yn y
newyddion, felly bues yn sôn am y cyfleoedd sydd gan y
mudiad i gynyddu incwm. Un ffordd hawdd yw i ddenu
mwy o aelodau, pwysig felly yw y gallu i fudiad y CFfI i
fod yn ddynamig gyda’r amser er mwyn denu aelodau o
pob cornel o Gymru.

2. Ble ti’n gweld y sector amaethyddiaeth mewn 10 mlyne’?
(Y cwestiwn anodda’!) Does neb yn gwybod ble fydd y
sector mewn wythnos heb sôn am 10 mlynedd yn enwedig
gyda Brexit! Cyfeiriais at effaith Brexit ar y mudiad gan
gymharu â bywyd ffermio o ddydd i ddydd. Dim cyllid yn
medru ariannu’r mudiad a hynny ar sail nawdd – enwedig
‘da sawl sir yng Nghymru yn cael eu hariannu gan sefydliad
NFU yn lle’r awdurdodau lleol – elusen yw’r Mudiad ar
ddiwedd y dydd. Yng Ngheredigion y sawl sy’n cefnogi’r sir
yw ffermwyr. Os na fydd arian yn cael eu ddosbarthu iddynt
ni fyddant yn medru parhau i roi cefnogaeth ariannol i’r
Mudiad.

2. Pa flas o greision bydden i? Ro’dd Mer Fron ‘di rhoi
cwestiwn i fi fel ymarfer am pa fath o fisged bydden i –
Hobnob, dda mewn dŵr twym! Ta waeth, dwedais taw
Walkers Tomato Ketchup bydden i: edrych digon plaen
ar y tu fas,ond yn llawn syrpreisis tu fewn!

3. Beth yw dy gynlluniau,pe baet yn aelod iau Cymru? Ceisio
cynyddu aelodau’r fforwm ar lefel sirol+Chymru. Bod yn
lysgennad da drwy gynrychioli llais yr ifanc a bod ein llais ni
i’w glywed yn gyfartal i’r aelodau hŷn. Dod i nabod aelodau
ar draws Cymru a
chysylltiadau yn
cael ei wneud
drwy’r Wlad.

NFYFC- Bu’n rhaid i mi egluro’r system ddatganoli yng
Nghymru gan nad oedd y beirniaid yn ymwybodol fod
gennym aelodau cynulliad, a bod meysydd megis
amaeth, addysg, iechyd+thrafnidiaeth wedi eu
datganoli. Cefais sawl cwestiwn am amaeth yn
gyffredinol, ac am Brexit, lle gwnes bwysleisio’r angen
i’r llywodraeth beidio â than-seilio gwaith caled
amaethwyr Cymru o ran gofalu am yr amgylchedd a lles
yr anifeiliaid wrth gynhyrchu bwyd pan byddant yn taro
bargen masnach gyda gwledydd eraill. O’r llwyfan, ces
gwestiwn am effaith Brexit, ac hefyd beth ydyn ni fel
clwb ym Mhontsian yn ei wneud i gadw aelodau. Bues
yn sôn am y pwysigrwydd o ymgysylltu gyda’r aelodau o
10-26, a rhoi cyfrifoldebau a chyfleoedd iddynt mewn
cystadlaethau gwahanol, wedi’r cyfan, pa gwerth yw
clwb heb aelodau?

Gwledd o ganu gyda’r amryddawn
Bryan yr Organ yn rhoi wmff tu-ôl
i’r emynau yng nghapel Tabor,
Llangwyryfon. Cawsom eitemau
gwych oddi wrth glybiau Caerwedros a Llangwyryfon, eitem
sbeshal gan y swyddogion, ac yna
tê ffein iawn i ddilyn! Codwyd
£650 i Ward Meurig, Ysbyty
Bronglais - Diolch yn fawr iawn am
eich cefnogaeth.

cfficeredigion

Dros y misoedd nesa’ - AWST
MEHEFIN
17 - Cyngor ac Is-bwyllgorau
C.Ff.I. Cymru
20 - Pwyllgor Gwaith ac Isbwyllgorau’r Sir
24 - Diwrnod Chwaraeon Cymru
27 - Athletau
29 - Rygbi 7 bob ochr
GORFFENNAF
4 - Athletau (Ail ddyddiad)
23-26 - Sioe Frenhinol Amaethyddol Cymru

1 – Treialon Cwn Defaid Talybont
30-31 – Cwrs Swyddogion
MEDI
5 – Pwyllgor Gwaith ac
Is-bwyllgorau’r Sir
8 – Gig Ola’r Ha’ – Pafiliwn Bont
12 – Hyfforddiant Stoc
15-16 – AGM Cymru Aberystwyth
19 – Hyfforddiant Stoc
21-22 – Diwrnod Allan ar y
Fferm – Llanerchaeron
26 – AGM y Sir

Tîm Golygu: Elin Haf Jones, Iwan Davies,
Dyfrig Williams, Lowri Pugh - Davies, Megan
Jenkins a Dyfan Ellis Jones

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

Cffi_ceredigion_yfc

@CeredigionYFC

Ein aelod cudd yw:
Sian Downes,
C.Ff.I Llangeitho

Atebion y Babis: A - Iwan, B
- Lowri, C – Megan, CH Dyfrig, D - Dyfan, Dd - Elin,
E - Alaw, F - Cennydd

C.Ff.I Ceredigion

Atebion Cwis y Cardis1. 1944
2. 1955 ac 1967
3. Felinfach—Tachwedd 1940
4. Miss Joyce Evans, 1950
5. 2001 - Clwy’r traed a’r genau

Cofiwch
ddilyn C.Ff.I
Ceredigion

