Yn y rhifyn hwn —


Digwyddiade



Canlyniade



Llunie



Cwis y Cardis



#DyddieDaDyddIau

A llawer, llawer mwy ...

Rhifyn llawn dop!

Enw/Llysenw? Esyllt/Es/Esyllt Pantlleinau

Enw/Llysenw? Ifan Lloyd-Davies / Ifan Maesllyn

Clwb? Llangwyryfon

Clwb? Tregaron

Swydd o fewn y Mudiad?
Cadeirydd y Sir

Swydd o fewn y Mudiad?
Llywydd y Sir

Beth yw’r noson mas orau i � ei
chael erioed? Pob noson mas
gydag aelodau’r mudiad….

Beth yw dy hoﬀ atgof fel aelod
o’r CFfI? YFC Conference yn y
Butlins holiday camp!

Pob noson yn troi mas i fod yn
un wyllt!!!

Unrhyw arferion drwg? Methu
dal fy nhafod…Ond dw i’n gwella!

Enw/llysenw? Siôn / Siôn Cathal

Enw / llysenw? Bleddyn Davies Blaenglowon

Clwb? Pontsiân

Clwb? Caerwedros

Swydd o fewn y mudiad?
Is-Lywydd y Sir

Swydd o fewn y mudiad?
Is-Gadeirydd

Beth mae’r CFfI yn ei olygu i
�? Dyma fudiad sy’n agos
iawn at fy nghalon – mudiad
sy’n meithrin llwybr bywyd i
bobol ifanc cefn gwlad.

Beth sy’n dy wyll�o fwyaf?
Does dim lot yn fy ngwyll�o –
dim ond os oes rhywbeth
mawr o’i le!

Aelod Cudd - Pwy yw’r aelod yma?
Gogledd / Canol / De y Sir? De

Dan 16 / 21 / 26? 26

Gwaith? NMR / Samplo lla’th

Brodyr a/neu chwiorydd? Un chwaer ac un brawd
Beth yw dy atgof cyntaf o’r CFfI? Barnu stoc
Disgriﬁa dy hun mewn tri gair? Joio siarad sh*t!

Beth yw dy wendid/au? Dw i wastad yn hwyr!

Pam mae’r CFfI yn bwysig i �? Mae wedi bod yn rhan o’m bywyd ers ca’l fy ngeni, gan fod
mam yn arweinydd ers gorﬀen clwb!

Atebion yn y cefn!

Daeth cannoedd o aelode ynghyd ar gyfer Rali
blynyddol CFfI Ceredigion a gynhaliwyd eleni ar dir
ﬀerm Ynysforgan, Lledrod ar Feheﬁn 1. Diolch i
deulu’r Jenkins a CFfI Lledrod am y croeso cynnes a
gafwyd yno.
Bu’r aelode’n cystadlu mewn amrywiaeth o
gystadlaethe—yn ganu, barnu stoc, dawnsio a gwaith
coed. Thema’r Rali eleni oedd ‘Hwiangerddi’, ac
mae’n siŵr bod yr ‘Esgid’ enfawr a gludodd y
Frenhines, y Ffarmwr Ifanc a’r Dirprwyon i’r llwyfan
ganol dydd yn mynd i aros yn y cof i lawer am sbel.
CFfI Llanwenog oedd yn fuddugol ar ddiwedd y dydd,
gyda CFfI Penparc a CFfI Felinfach yn dynn ar eu sodle
yn gydradd ail.
Ond beth yw cystadleuaeth rhwng ﬀrindie,
dwedwch? Erbyn yr hwyr—a’r cwrw’n llifo cymaint
fel y bu’n rhaid galw stop tap yn gynt na’r disgwyl—
roedd pawb yn mwynhau’r ddawns yng nghwmni
Dafydd Pantrod a’r Band a Gwilym.
Edrychwn ymlaen at Rali Llanwenog yn 2020 – ond
coﬁwch archebu digon o gasgenni cwrw!

Ar ddiwedd y dydd ...
1af - CFfI Llanwenog
=2il - CFfI Penparc
=2il - CFfI Felinfach

Diolch, CFfI Lledrod!

Ewch i wefan y Sir i weld y
canlyniade yn llawn

Cymanfa’r Rali
Cynhaliwyd Cymanfa’r Rali ar nos Sul, Meheﬁn 2,
yng Nghapel Rhydlwyd, Lledrod.
Os oedd gan rai penne tost wedi’r ddawns y noson
gynt, roedd morio canu yng nghwmni aelode CFfI
Lledrod, Ysgol Rhos-y-wlad a Phar� Camddwr yn
well na’r un paracetemol!
A phwy allai anghoﬁo’r perﬀormiad teimladwy a
gafwyd gan lywyddion y noson, John Glant ac
Elizabeth Griﬃths.
Mae’n syndod bod yna dô ar y capel o hyd!

Sioeau Lleol
Bu’r swyddogion yn brysur dros yr
haf yn ymweld â thair o brif
sioeau’r sir—Aberystwyth,
Llambed ac Aberteiﬁ.
CFfI Ceredigion hefyd oedd yn
gyfrifol am y bar yn Sioe
Aberystwyth—ac oedd, roedd
ganddon ni ddigon o gwrw i bara
tan yr orie mân!
Diolch i bawb a fu’n helpu ar y
noson.

Fan hyn a fan co
Bu aelode CFfI Ceredigion hefyd yn weithgar
mewn sioeau mawr a mân ledled y sir.
Mae’n bwysig cefnogi pethe lleol. Daliwch a�!

Rhai o’r ucha�wyn�e ...

Tîm Barnu Stoc Gwartheg Duon
—1af

Coginio CFfI Felinfach
—1af

Sioe Ffasiwn CFfI Llangeitho
—1af

Canu CFfI Talybont—1af

Trafod tac�cs neu‘n clebran?
Arddangosfa Ffederasiwn CFfI Trisant—3ydd
Coedwigaeth CFfI Penparc—1af

Rhiannon Davies (Caerwedros)
—Menter Moch Cymru

A’r sir fuddugol ar ddiwedd yr wythnos ...

Llwyddiant ar lefel Cymru a Lloegr
(NFYFC)

Tîm Buddugol Siarad Cyhoeddus
Adran Hŷn Saesneg

Carwyn Blayney (CFfI Pontsiân) —
Siaradwr Gorau Adran Hŷn Saesneg

CFfI Lledrod yn cipio’r drydedd wobr
am yr Arddangosfa Ciwb

Elin Davies (CFfI Llanwenog) —
Enillydd yr Holiadur Iau

CFfI Cymru ar y brig yn
Niwrnod Maes NFYFC

Dyfrig Williams (CFfI Llangwyryfon)
— Stocmon Hŷn y Flwyddyn

Alaw Fflur Jones— Aelod Iau y Flwyddyn Cymru, Lloegr ... a Cheredigion!
Sioc i ddweud y lleiaf oedd cael fy ethol yn Aelod Iau yng Ngheredigion heb sôn am Gymru a
Ffederasiwn Cenedlaethol Clybiau Ffermwyr Ifanc (NFYFC). Mae’n sicr wedi bod yn fraint cael
fy ethol yn llysgennad i’r mudiad a chael y cyﬂe i gydweithio gyda swyddogion eraill er mwyn
sicrhau blwyddyn lewyrchus. Ers cael fy anrhydeddu’n Aelod Iau, dw i wedi ymgymryd â nifer
o gyfrifoldebau. Mae’r cyfrifoldebau’n amrywio; o ysgrifennu adroddiadau misol i’r papurau
bro yng Ngheredigion i arwain cystadlaethau ac ymuno â Geraint Lloyd ar BBC Radio Cymru
am sgyrsiau. Hefyd, yn rhinwedd fy swydd cefais y fraint yn ystod wythnos y Sioe Fawr o
gynrychioli’r CFfI mewn amryw dderbyniadau a chyfarfodydd, yn ogystal â chael fy nghyfweld
ar y radio a’r teledu.
Mae cael bod un o swyddogion y CFfI wir yn anrhydedd, ac o ganlyniad dw i wedi cael sawl proﬁad amhrisiadwy; math o broﬁadau na
fyddwn wedi eu cael os nad oeddwn yn aelod o’r CFfI. Dwi’n gobeithio, yn ystod fy mlwyddyn fel Aelod Iau, sicrhau cynnydd yn
aelodaeth y Fforwm Ieuenc�d ar lefel Sirol a Chenedlaethol er mwyn sicrhau bod llais yr aelodau ifanc yn cael ei glywed. Wedi’r cyfan,
ni y to ifanc yw dyfodol y mudiad! Yn ogystal, dw i’n awyddus i godi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl ymhlith pobol ifanc o fewn y
mudiad, a chael gwared ar y s�gma sydd ynghlwm â’r pwnc.
Dw i’n edrych ymlaen yn fawr at gyﬂawni fy nyletswyddau fel Aelod Iau a pharhau i fanteisio ar bob cyﬂe a fydd yn dod i’m rhan yn y
dyfodol fel aelod o’r CFfI.

Gŵyl Cyhoeddi

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn dod i
Geredigion ... ac mae gan CFfI Ceredigion
ran bwysig i’w chware.
Ar y nos Lun, Awst 3, bydd y Sir yn cynnal
sioe arbennig yn y Paﬁliwn—ie, y Paﬁliwn!
Whant bod yn rhan o’r cyfan? Gwyliwch y
gofod!

Llongyfarchiade i Elliw
Dafydd (CFfI Bro’r
Dderi) ar gael ei
gwneud yn ‘Fam y Fro’.

Aberteifi—Mehefin 29

CCB CFfI Cymru (‘Yr AGM’)
Cynhaliwyd Cyfarfod Cyﬀredinol Blynyddol CFfI Cymru ar Feheﬁn 14 yn yr Hen Goleg, Aberystwyth.
Yn ystod y cyfarfod, etholwyd Caryl Haf, cyn-Gadeirydd CFfI Ceredigion a chyn-aelod o CFfI Llanddewi-Breﬁ, yn Is-Gadeirydd
CFfI Cymru. Etholwyd Rhiannon Davies (CFfI Caerwedros) yn Gadeirydd y
Pwyllgor Rhyngwladol ac Elin Ra�ray (CFfI Trisant) yn Is-Gadeirydd Fforwm
Ieuenc�d Cymru.
Ni fu’n rhaid i’r ‘Aradr’ (Tlws y Western Mail) deithio’n bell eleni, gan mai CFfI
Ceredigion a’i enillodd unwaith eto. Mae’r tlws yn cael ei gyﬂwyno yn ﬂynyddol
i’r sir fwyaf llwyddiannus yn ystod y ﬂwyddyn. Daeth Tlws Beynon Thomas, sy’n
cael ei gyﬂwyno i’r sir sydd â’r marcie ucha’ yn yr Adran Iau, adre’ i CFfI
Ceredigion hefyd.

Cwis y Cardis
1) Ym mha flwyddyn y cynhaliwyd yr Eisteddfod
‘Bop’ (ar gyfer grwpie pop) gyntaf?
2) Pwy oedd beirniaid yr eisteddfod honno?
3) Pwy enillodd y Goron gyntaf (Eisteddfod CFfI
Ceredigion) yn 2016?
4) Ym mha flwyddyn y lansiwyd gwefan gyntaf y
Sir?

Cornel y Clybie

Rhaglenni swanc gan
CFfI Llanddeiniol ...

CFfI Pontsiân wedi codi £1,305.32 ar gyfer
Uned Cemotherapi Ysbyty Glangwili

CFfI Mydroilyn yn mwynhau sosial
cynta’r ﬂwyddyn

Sioe Ffasiyne CFfI Llangeitho
Rhowch groeso yn ôl i ...

Llysgenhadon Sioe Aberteiﬁ—
y ddau o CFfI Penparc

IT’S A KNOCKOUT—Fforwm Ieuenc�d
Canolfan Hamdden Tregaron—Medi 20

Diwrnod Chwaraeon Cymru
th—
Aberystwy
Meheﬁn 16

Rownderi (Mydroilyn)
—2il

Hoci
(Llangwyryfon) —2il

Rygbi Cyﬀwrdd
(Tîm Cymysg y Sir)
— 3ydd

Bleddyn Davies—
Canada
(ar ﬁn mynd)

Mirain Griﬃths—
Yr Alban

Rhiannon Davies—
Rali Ewropeaidd,
Lloegr

Catrin Rees, Huw Jones
a Marian Jones—
Taith Hwylio 16 - 18 oed
Cennydd Jones—
Colorado, UDA

Alaw Rees, Angharad Davies,
Caryl Morris, Heledd Besent,
Angharad Evans a Catrin Evans—
Interailling

I ble’r aeth aelode’r Sir gyda Rhaglen Rhyngwladol CFfI Cymru eleni?

Gair gan y cyn-Gadeirydd—Caryl Haf
Wel, i le a’th y deuddeg mis diwetha’, dw i wir ddim yn gwybod!
Mae e wir wedi bod yn fraint cael bod yn Gadeirydd CFfI Ceredigion, a hoﬀwn ddiolch yn fawr
iawn i chi i gyd am eich cefnogaeth yn ystod y ﬂwyddyn. Mae wedi bod yn ﬂwyddyn a hanner ac
yn un i’w thrysori am byth. Mae gweld y safon sydd gan y sir yma ym mhob cystadleuaeth yn
rhywbeth i ni ymfalchïo ynddo. Llongyfarchiade mawr i chi i gyd.
Cefais nifer o ucha�wyn�e yn ystod y ﬂwyddyn, ond y mwya’ oedd Her y Cadeirydd, sef Triathlon
o amgylch ardal Llanddewi-Breﬁ, pan godwyd dros £8,000. Diolch i bawb a fu ynghlwm â’r trefnu
a’r diwrnod.
Braint fel Cadeirydd y Sir oedd cael dilyn ôl traed fy nhad a’m diweddar fam, y rhai a’m
harweiniodd at y mudiad yn y lle cynta’ a’m rhoi ar y trywydd iawn. Diolch i bawb am eu
cefnogaeth yn ystod y ddwy ﬂynedd ddiwetha’, ac i Esyllt am ei chwmni a’i chyngor yn ystod yr
holl amser! Braint ychwanegol i mi ganol mis Medi oedd cael fy ethol yn Is-Gadeirydd CFfI Cymru, gan ddilyn eto yn ôl traed fy nhad,
yn ogystal ag ôl traed cyn-aelod o CFfI Llanddewi-Breﬁ – Rhodri Evans.
Un peth mawr mae’r mudiad wedi fy nysgu yw i beidio â dweud ‘na’ i ddim byd. A phan
ofynnodd Esyllt i mi a oedd whant gen i ymgeisio am swydd Is-Gadeirydd CFfI Cymru ... ar ôl cryn
dipyn o feddwl, roedd yn rhaid dweud ‘ie’.
Mae gen i lawer iawn o ddiolch i’w roi i’r mudiad a gobeithio, yn ystod y ddwy ﬂynedd nesa’
gyda CFfI Cymru, y galla i roi rhywfaint yn ôl i’r mudiad o’r hyn dw i wedi ei gael ganddo.
Pob lwc i CFfI Ceredigion yn y blynyddoedd i ddod.
Cadeirydd CFfI Cymru—Ka�e Davies
Is-Gadeirydd CFfI Cymru—Caryl Haf

Cyfle i fwynhau ambell berl o’r gorffennol.
Faint sydd wedi newid dros y blynydde?

Llefarwyr CFfI Pontsiân
ddiwedd yr 1970au

Beth mae’r tri gŵr yma o CFfI
Felinfach yn ei werthu?

Eisteddfod Genedlaethol
Aberteiﬁ 1976

Pwy yw’r llanc golygus
ynghanol y merched?

Enillwyr Eisteddfod CFfI
Ceredigion yn 2010

Y Buddugwyr
Tîm Barnu Stoc dan 14 oed—CFfI Llangwyryfon
Tîm Barnu Stoc dan 18 oed—CFfI Llanwenog
Tîm Barnu Stoc dan 26 oed—CFfI Llangwyryfon

Ffenso Hŷn—CFfI Trisant

Lleoliad—
scoed
Fferm Traw

Ffenso Iau—CFfI Lledrod
Arddangosfa Ciwb—CFfI Lledrod
Fferm Ffactor Iau—CFfI Llanddewi Breﬁ
Arwerthu—CFfI Pontsiân
Sialens ATV—CFfI Lledrod
Her Palet— CFfI Felinfach
Ar y Newyddion—CFfI Llangwyryfon
Tractor & Loader—CFfI Llangeitho
Trimio Oen—CFfI Llanwenog
Torch Nadolig—CFfI Llanwenog
Calendr Adfent—CFfI Pontsiân
Torri Cyw Iâr —CFfI Lledrod

Y CANLYNIAD TERFYNOL—
1af—Llangwyryfon
=2il—CFfI Llanwenog
=2il—CFfI Lledrod

C.Ff.I Ceredigion

cfficeredigion

Cffi_ceredigion_yfc

Ein aelod cudd yw:

2) Tony ac Aloma
1) 1969
Atebion Cwis y Cardis—

Tan y tro nesa’!

3) Lisa Mai (CFfI Pontsiân)

Diolch yn dalpe i’r holl noddwyr am sicrhau
parhad y cylchgrawn hwn.

Fﬂur Davies, CFfI Penparc

4) 2003 (mis Hydref)

Tîm Golygu:
Elen Lloyd-Jones, Endaf Griﬃths, Carys
Jones, John Jenkins, Mared Lloyd-Jones a
Rhodri Griﬃths.

@CeredigionYFC

