Adroddiad Misol
Mudiad Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
*Cofiwch fod angen nodi POB gweithgaredd/digwyddiad ar y daflen hon
yn cynnwys nosweithiau codi arian, cystadlaethau sirol a Chymru!! Bydd
angen cyflwyno’r daflen i’r Trefnydd Sirol yn rheolaidd. *
Adroddiad Mis Hydref

Clwb

Penmynydd

Dyddiad: 01.10.18
Aelodau yn bresennol: 16
Gwestai/Gweithgaredd: Noson gyntaf yn paratoi am yr Eisteddfod
Cyfarfod Clwb
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
sir
Cymru

Arall.
Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Heno oedd y noson gyntaf i ni redeg trwy testynnau’r
Eisteddfod fel clwb. Mi wnaeth Will (ein Cadeirydd) ofyn wrth rhai o’r aelodau
sydd wedi mynychu’r Eisteddfod or blaen esbonio i’r aelodau newydd beth oedd yn
digwydd ar ddiwrnod yr Eisteddfod ag yn y nosweithiau clwb rhai wythnosau cynt.
Mi gafon wedyn gyfle i bawb gael dewis beth oeddent am gystadlu yn. Ar ôl dod i
ben gyda’r trafodaeth yno, mi gafwyd gem sydyn o ‘Wink Murder’ cyn mynd am
adref!
Dyddiad: 08.10.18
Aelodau yn bresennol: 15
Gwestai/Gweithgaredd: Paratoi am yr Eisteddfod
Cyfarfod Clwb
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
sir
Cymru

Arall.
Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Mi aethon drwy’r holl destynnau Eisteddfod heno er mwyn
cadernhau bod pawb yn iawn gyda ei cystadlaethau cyn maen’t angen bod i fewn yn y
swyddfa diwedd yr wythnos. Mi aethon wedyn syth ymlaen i’r ymarferion gan
gychwyn gyda’r meim ac sgets gyda pawb yn edrych ‘mlaen cael bwrw arni nawr!

Dyddiad: 15.10.18
Aelodau yn bresennol: 14
Gwestai/Gweithgaredd: Paratoi am yr Eisteddfod
Cyfarfod Clwb
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
sir
Cymru

Arall.
Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Heno oedd y cyfle olaf oedd ganddom fel criw i ymarfer ar
gyfer yr Eisteddfod dydd Sadwrn! Mi wnaeth y criw hynaf gymeryd y cyfrifoldeb o
ddysgu’r meim i’r aelodau fengaf a braf oedd gweld y criw hynaf yn gweithio gyda’r
criw ifanc i ddod ar meim at ei gilydd. Fe gafon hefyd gyfle i redeg trwy trefn y
diwrnod ag teb unrhyw gwestynnau oedd gan yr aelodau am y diwrnod yn enwdig i’r
rhai sydd heb fod yn Eisteddfod Cffi Môn or blaen.
Dyddiad: 20.10.18
Aelodau yn bresennol: 16
Gwestai/Gweithgaredd: Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Môn
Cyfarfod Clwb
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall. Nodwch…
sir
Cymru

√
Ymateb yr aelodau: Heddiw oedd y diwrnod mawr!! Mi wnaeth amryw o aelodau ddod
ai gwaith cartref yno yn gynnar cyn mynd ati i gystadlu ar y llwyfan. Mi wnaeth
ambell un hefyd gymeryd cyfrifoldeb ar y caffi ag ar y drws pan oedd tro
Penmynydd. Mi fuodd pawb yn brysur yn ymarfer cyn mynd ar y llwyfan, o’r meim i’r
canu. Llongyfarchiadau i Rhys, Alaw, Gwern a Ffion oedd yn cystadlu ar yr llwyfan a
rei pen eu hunain am y tro cyntaf a llongyfarchiadau iddynt am wneud Cffi
Penmynydd yn browd iawn! Llongyfarchiadau hefyd i bawb a fuodd yn fyddigol yn yr
adran Gwaith Cartref ar ran y clwb, llawer o dalent hefyd yn fano! Roedd yr aelodau
wedi mwynhau ei hunain ond roedd pawb wedi blino yn lan erbyn diwedd y diwrnod!!
Dyddiad: 22.10.18
Gwestai/Gweithgaredd: Noson Ffilm
Cyfarfod Clwb
Cystadlu
sir

Aelodau yn bresen o flanol: 14
Cystadlu
Cymru

Codi Arian

Arall. Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Heno roedden yn cyfarfod yn nhŷ Nia, ein arweinyddes i gael
noson ffilm ar ôl yr holl gyffro dros yr wythnosau dweuthaf! Paddigton 2 oedd yr
ffefryn felly Paddigton 2 oedd hi! Cafwyd dwy awr distaw iawn rhwng pawb wedi
blino ond hefyd yn mwynhau’r ffilm a bwyta’r popcorn o flaen tan glo! Diolch i Nia am
adael i ni ddefnyddio ei thŷ hi ag am y croeso cynnes!!

Adroddiad Misol
Mudiad Ffermwyr Ifanc Ynys Môn 2018/19
*Cofiwch fod angen nodi POB gweithgaredd/digwyddiad ar y daflen hon
yn cynnwys nosweithiau codi arian, cystadlaethau sirol a Chymru!! Bydd
angen cyflwyno’r daflen i’r Trefnydd Sirol yn rheolaidd. *
Adroddiad Mis Medi

Clwb

Penmynydd

Dyddiad: 10.09.18
Aelodau yn bresennol: 15
Gwestai/Gweithgaredd:Noson Gyntaf yn Nol
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall. Nodwch…
Clwb
sir
Cymru

√
Ymateb yr aelodau: Heno oedd ein noson cyntaf yn nol yn y clwb ers toriad yr haf.
Mi groesawyd pawb yn nol drwy gael noson pitsa yn y Ganolfan yn Mehnmynydd. Mi
gafyd dau wyneb newydd trwy’r drws a braf oedd clywed pawb yn gymysgu gyda ei
gilydd o fewn eiliadau. Mi osodwyd yr aelodau y byrddau i fyny cyn mynd ati i
gladdu fewn i’r bwyd! Ar ôl gorffen, mi gafwyd amswer i chwarae pŵl a tennis
fwrdd.

Dyddiad: 17.09.18
Aelodau yn bresennol: 16
Gwestai/Gweithgaredd: Gwr Gwadd o Môn Search & Rescue
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall. Nodwch…
Clwb
sir
Cymru

√
Ymateb yr aelodau: Mi ddaeth Neil atom heno o elusen newydd Môn Search and
Rescue i drafod eu menter newydd nhw. Mi wnaeth yr aelodau fwynhau trafod
gyda Neil am ei waith a sut maen’t yn mynd i helpu’r heddlu drwy chwilio am bobl
sydd ar goll neu sydd mewn peryg. Roedd Neil hefyd yn son am sut hoffwn nhw

ddod i roi hyfforddiant cymorth cyntaf i ni yn y dyfodol ag roedd yr aelodau i gyd
yn frwdfrydig iawn am y noson yna!

Dyddiad: 24.09.18
Aelodau yn bresennol: 12
Gwestai/Gweithgaredd: Trip Tynnu Lluniau
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall. Nodwch…
Clwb
sir
Cymru

√
Ymateb yr aelodau: Heno, mi aeth 3 car llawn aelodau i dynnu lluniau o amgylch Sir
Fôn yn barod am yr testynnau ffotograffiaeth Gwaith Cartref Eisteddfod sef
‘Galw o’r Gwyllt’ a ‘Trafnidiaeth’. Mi gafodd pawb hwyl yn mynd o amgylch yr ynys i
dynnu lluniau cyn iddi dywyllu ag roedd hefyd yn gyfle i bawb gael ymarfer ei
sgiliau ffotograffiaeth. Rydym am gynnal y noson yma eto tuag at yr haf gan ei
fod wedi bod yn ‘hit’ mawr!

Adroddiad Misol Mudiad Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
*Cofiwch fod angen nodi POB gweithgaredd/digwyddiad ar y daflen hon
yn cynnwys nosweithiau codi arian, cystadlaethau sirol a Chymru!! Bydd
angen cyflwyno’r daflen i’r Trefnydd Sirol yn rheolaidd. *
Adroddiad Mis Tachwedd

Clwb

Dyddiad: 05.11.18
Aelodau yn bresennol: 11
Gwestai/Gweithgaredd: Noson Tân Gwyllt
Cyfarfod Clwb
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
sir
Cymru

Penmynydd

Arall. Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Gan fod noson clwb yn disgyn ar noson tan gwyllt, mi benderfynwd ein bod
am fynd ar drip i weld arddangosfa clwb rygbi Llangefni. Mi oedd pawb yn edrych ymlaen mynd
a wedi gwysgo’n gynnes! Mi gafwyd noson dda gyda pawb yn mwynhau’r sparcels ar tan gwyllt ar
gyfle i gymdeithasu gyda ei ffrindiau oedd hefyd yno.
Dyddiad: 08.11.18
Aelodau yn bresennol: 3
Gwestai/Gweithgaredd: Barnu Carcas Wyn, Siop Raymond Jones, Caergybi
Cyfarfod Clwb
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall. Nodwch…
sir
Cymru

√
Ymateb yr aelodau: Heno, mewn tywydd ofnadwy mi aeth tri aelod sef Will, Fflur a Dion draw i
gystadlaeth sirol barnu carcas wyn i siop Raymond Jones yn Caergybi. Will a Dion fuodd wrthi
yn barnu tra fuodd Fflur yn helpu gyda’r stiwardio. Llongyfarchiadau mawr iawn i Will a Dion ar
eu llwyddiant a braf oedd eu gweld yn cael profiad ac yn mwynhau’r cyfle i ddysgu sgiliau
newydd unwaith eto.

Adroddiad Misol Mudiad Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
*Cofiwch fod angen nodi POB gweithgaredd/digwyddiad ar y daflen hon
yn cynnwys nosweithiau codi arian, cystadlaethau sirol a Chymru!! Bydd
angen cyflwyno’r daflen i’r Trefnydd Sirol yn rheolaidd. *
Adroddiad Mis Chwefror

Clwb

Penmynydd

Dyddiad: 05.02.18
Aelodau yn bresennol: 12
Gwestai/Gweithgaredd: Noson Gems a Trafod
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Heno mi ddaeth Edna ein trefnydd sirol a Sioned Haf ein
cadeirydd sirol atom i’r clwb. Roedd aelodau newydd heb gyfarfod Edna a
Sioned oblaen felly roedd yn gyfle i bawb ddod i adnabod ei gilydd. Aeth Will
trwy’r digwyddiadau sydd ganddom ar y gweill a mynd trwy’r gystadlaeth
Siarad Cyhoeddus o dan 14 mewn mwy o fanylder er mwyn i’r aelodau ifanc
wybod beth oedd yn y gystadlaeth. Mi gafodd pawb wedyn gyfle i ddweud be
fysan nhw’n hoffi gweld yn digwydd ar nosweithiau clwb felly mi fyddant yn
edrych arno unwaith fyddan yn ail gychwyn flwyddyn nesaf. Mi aethon ymlaen
i chwarae Pwl a Tennis Fwrdd wedyn, pawb wedi mwynhau cael gem yn erbyn
eu gilydd!!

Dyddiad: 13.02.18
Aelodau yn bresennol: 3
Gwestai/Gweithgaredd Siarad Cyhoeddus o dan 26 mlwydd oed
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Mi wnaeth tri o ein aelodau gymeryd rhan yn y
gystadlaeth siarad cyhoeddus o dan 26 mlwydd oed heno. Roedd Rhys, y
fengaf yn y gystadlaeth ond yn 14 mlwydd oed ac yn ei wneud am y tro cyntaf
wedi cael hwyl brilliant arni jyst fel y ddau arall sydd yn hen law arni bellach.
Cafwyd profiad newydd i’r tri gyda nhw i gyd wedi mwynhau cystadlu mewn
tim!

Dyddiad: 19.02.18
Aelodau yn bresennol: 14
Gwestai/Gweithgaredd: Noson Crempogau
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Heno ydi’r noson boblogaidd yn clwb! Pawb yn brysio i’r
Ganolfan i wneud crempog! Mi ddaeth pawb a rhywbeth yr un i wneud neu roi
ar y crempog! Cafwyd gystadlaeth taflu crempog cyn ei bwytau i gyd, pawb
wedi mwynhau y sialens o ei gwneud, taflu a’i bwyta!

Dyddiad: 26.02.18
Aelodau yn bresennol: 11
Gwestai/Gweithgaredd: Noson Cwis gyda Cffi Llangoed
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Clwb
sir
Cymru

Arall.
Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Mi gafon wadd at Clwb Llangoed heno i gael noson cwis. Mi
gafodd pawb fwynhau cymdeithasu a dod i adnabod aelodau eraill gan hefyd
ymarfer ei sgiliau cwis!

Dyddiad: 10.11.18
Aelodau yn bresennol: 2
Gwestai/Gweithgaredd: Ffair Aeaf Môn
Cyfarfod Clwb
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
sir
Cymru

Arall. Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Ar ôl wythnos brysur, mi aeth Will a Fflur draw i’r Ffair Aeaf Môn heddiw,
Will yn cystadlu yn y gystadlaeth barnu gwartheg biff a Fflur yn stiwaridio. Mi gafywd
ddiwrnod oer ond llwyddiannus – llongyfarchiadau mawr i Will!
Dyddiad: 12.11.18
Aelodau yn bresennol: 16
Gwestai/Gweithgaredd: Noson Crefftau Nadolig
Cyfarfod Clwb
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
sir
Cymru

Arall. Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Heno mi wnaethon groesawy Sharon atom i greu cardiau nadolig. Mi wnaeth
pawb eistedd o amgylch y bwrdd yn creu eu cardiau gyda hydnoed yr hogiau wrthi yn ddistaw
bach! Roedd pawb wedi mwynhau creu y cardiau ag yn gobeithio cael cyfle yw gwerthu yn ein
noson Bingo wythnos nesaf!
Dyddiad: 19.11.18
Gwestai/Gweithgaredd: Noson Bingo
Cyfarfod Clwb
Cystadlu
sir

Aelodau yn bresennol: 15
Cystadlu
Cymru

Codi Arian

Arall. Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Roedden yn cynnal noson Bingo heno i godi arian ar gyfer y clwb! Mi wnaeth
rhai aelodau gymeryd cyflifoldeb ar y drws a rhai eraill ar y bwrdd gwerthu cardiau nadolig,
cerrig nadolig a eitemau bychan eraill. Roedd pawb wedi mwynhau gem o Bingo neu ddau ag
ambell un yn lwcus iawn! Cafwyd noson gret gyda dros £300 yn cael ei godi i’r clwb.
Dyddiad: 26.11.18
Aelodau yn bresennol: 16
Gwestai/Gweithgaredd: Addurno Cacennau Nadolig
Cyfarfod Clwb
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian

Arall. Nodwch…

sir

Cymru

√
Ymateb yr aelodau: Mi wnaeth Rhian a Nia arwain y noson i ni heno, noson addurno cacennau
Nadolig! Roeddent wedi bod yn brysur yn meddwl am syniadau ag yn creu cystadlaethau felly
roedd yr aelodau yn barod am yr her ag pawb eisiau curo!! Roedd y byrddau yn ddistaw gyda
pawb wrthi yn ddistaw. Ar ddiwedd y noson, mi wnaeth Rhian a Nia feirniadu y gystadlaethau
gyda’r ennillwyr lwcus yn cerdded or Ganolfan gyda bocs siocled yr un!

Adroddiad Misol
Mudiad Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
*Cofiwch fod angen nodi POB gweithgaredd/digwyddiad ar y daflen hon
yn cynnwys nosweithiau codi arian, cystadlaethau sirol a Chymru!! Bydd
angen cyflwyno’r daflen i’r Trefnydd Sirol yn rheolaidd. *
Adroddiad Mis Ebrill

Clwb

Penmynydd

Dyddiad: 09.04.2018
Aelodau yn bresennol: 10
Gwestai/Gweithgaredd: Trafod Rali
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall. Nodwch…
Clwb
sir
Cymru

√
Ymateb yr aelodau: Heno, mi wnaethon gychwyn trafod y rali. Roedd ambell aelod
erioed wedi clywed am y Rali o’r blaen felly mi aethon ymlaen i drafod be sydd yn
mynd ymlaen ag be rydym angen gwneud i gael yn barod amdano. Mi aethon drwy’r
rhestr o gystadlaethau a rhoi bras enwau i lawr ar bapur a trafod y cystadlaethau
yn fanwl i bawb gael hel syniadau!

Dyddiad: 16.04.18
Aelodau yn bresennol: 12
Gwestai/Gweithgaredd: Noson Bingo
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall. Nodwch…
Clwb
sir
Cymru

√
Ymateb yr aelodau: Noson Bingo oedd ganddom heno, roedden wedi penderfyny
cynnal noson bingo i godi arian ar gyfer y clwb. Mi roedd pawb wedi bod yn brysur
ers rhai wythnosau yn cael popeth yn barod. Roedd ambell aelod wedi dod a
cacennau ar gyfer y noson felly mi wneuthon werthu heini i’r cyhoedd ddaeth yno
atom a cynnal raffl gyda ambell sawl lwcus yn mynd adref gyda anrheg go dda! Mi
gafwyd noson lwyddiannus iawn gyda dros £370 yn cael ei godi!

Dyddiad: 23.04.18
Aelodau yn bresennol: 10
Gwestai/Gweithgaredd: Paratoi ar gyfer y Rali & Trafod Barnu
Cyfarfod Clwb
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
sir
Cymru

Arall.
Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Ar ôl noson brysur wythnos dweuthaf, mi gafwyd noson a
drafod mwy ar y rali a cyfle i heini sydd yn cystadlu yn y barnu penwythnos yma
gael ymarfer. Mi drafwyd yr ystafell fawr ar ystafell fach a hel syniadau ar gyfer
sut oedden am eu creu cyn trafod yr arwydd. Llawer o syniadau wedi cael ei trafod
felly gwaith meddwl dros yr wythnosau nesaf!!

Dyddiad: 29.04.18
Aelodau yn bresennol: 5
Gwestai/Gweithgaredd: Diwrnod Barnu Rali
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Heddiw, mi aeth criw brydfrydig ifanc i farnu moch,
defaid a gwarthaeg godro i tair ffarm o amgylch Sir Fôn. Barnu yn barod am
diwrnod y Rali oedd hyn gyda’r marciau i gyd yn mynd tuag at y Rali. Roedd y
barnu yn brofiad newydd i un aelod o’n clwb ond roedd yr heini sydd wedi bod
o blaen wedi ei roi ar ben ffordd cyn cychwyn! Roedd pawb wedi mwynhau y
profiad eto eleni a wedi mwynhau cael gweld y ffermydd ar stoc sydd arnynt.
Diwrnod barnu llwyddiannus eto!

Dyddiad: 30.04.18
Aelodau yn bresennol: 11
Gwestai/Gweithgaredd: Trafod Rali
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Noson arall o edrych ar syniadau ar gyfer y Rali oedd
ganddom yn clwb heno. Mi roedd pawb wedi cael eu rhoi mewn timau, tim
cynllunio’r sein, tim cynllunio’r ystafell fawr a tim cynllunio’r ystafell fach.
Roedd pawb yn brwdfrydig gyda’i sialens ac wrthi yn brysur yn trafod a
cynllunio trwy’r gydar nos yn barod erbyn fyddwn yn cychwyn arni gyda’r pren
nofuan!

Adroddiad Misol
Mudiad Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
*Cofiwch fod angen nodi POB gweithgaredd/digwyddiad ar y daflen hon
yn cynnwys nosweithiau codi arian, cystadlaethau sirol a Chymru!! Bydd
angen cyflwyno’r daflen i’r Trefnydd Sirol yn rheolaidd. *
Adroddiad Mis Gorffennaf

Clwb

Penmynydd

Dyddiad: 02.07.18
Aelodau yn bresennol: 11
Gwestai/Gweithgaredd: Ymweliad i Fferm Bodior, Rhoscolyn
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Heno mi aethon i ymweld a fferm Bodior yn Rhoscolyn lle
fuon ar daith o amgylch y fferm ar y trelar tu ol i’r tractor. Mi welon
wartheg ‘Beef Shorthorn’ a llu o fridiau o ddefaid mewn golygfeydd anhygoel!
Mi gafon baned a theisen yn nol ar yr iard ar ôl gorffen.

Dyddiad: 09.07.18
Aelodau yn bresennol: 12
Gwestai/Gweithgaredd: Ymweliad i Traeth Benllech gyda Cffi Llangefni
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Heno roedd ein noson olaf am y flwyddyn felly mi
benderfynwyd mynd i traeth Benllech am chips a gem o rownderi gyda Cffi
Llangefni. Mi gafwyd noson braf gyda’r haul yn tywynnu a pawb yn

cymdeithasu a cael hwyl! Roedd y chips or siop chips lawr lon hefyd yn flasus
iawn gyda pawb yn sglaffio bob tamaid o’i bwyd! Edrychwn ymlaen gweld pawb
eto mis Medi!

Adroddiad Misol
Mudiad Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
*Cofiwch fod angen nodi POB gweithgaredd/digwyddiad ar y daflen hon
yn cynnwys nosweithiau codi arian, cystadlaethau sirol a Chymru!! Bydd
angen cyflwyno’r daflen i’r Trefnydd Sirol yn rheolaidd. *
Adroddiad Mis Hydref

Clwb Penmynydd

Dyddiad: 02.10.17
Aelodau yn bresennol: 11
Gwestai/Gweithgaredd: Trip i Fferm Odro Cefnmaesoglan, Llangaffo
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Cafwyd drip heno i ymweld a Matt Roberts sy’n ffermio
fferm odro Cefnmaesoglan yn Llangaffo. Mi wnaeth Clwb Ffermwyr Ifanc
Dwyran hefyd ymuno gyda ni. Mi gafwyd taith o amgylch holl siediau Matt a
gweld y gwartheg Jersey yn cael ei godro gan y robots sydd gan Matt ar y
ffarm. Mi wnaeth yr aelodau gael cyfle i holi Matt ar y ffordd oedd ei
system yn gweithio a sut oedd y fferm yn gweithio iddo fo. Mi wnaethom wir
fwynhau a dysgu andros o lot am fyd godro hollol wahanol i’r arfer!
Dyddiad: 09.10.17
Aelodau yn bresennol: 11
Gwestai/Gweithgaredd: Noson Trefnu Eitemau Eisteddfod
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Heno, mi aethon gychwyn trafod ein testynnau
eisteddfod. Fe wnaeth Will drafod y testynnau gyda’r aelodau cyn mynd ati i
gasglu enwau pwy oedd eisiau cymeryd rhan yn pa gystadlaethau. Mae’r
aelodau yn frwydfrydig i gychwyn ymarferion wythnos nesaf!

Adroddiad Misol
Mudiad Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
*Cofiwch fod angen nodi POB gweithgaredd/digwyddiad ar y daflen hon
yn cynnwys nosweithiau codi arian, cystadlaethau sirol a Chymru!! Bydd
angen cyflwyno’r daflen i’r Trefnydd Sirol yn rheolaidd. *
Adroddiad Mis Mai

Clwb

Penmynydd

Dyddiad: 07.05.2018
Aelodau yn bresennol: 12
Gwestai/Gweithgaredd: Cyfarfod Rali
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Mi wnaeth pawb orffen y peintio y rwm fach heno gyda
Will, Dion a Rhys yn peintio’r arwydd. Ar ôl gorffen y rwm fach mi wnaethon
ddechrau ar y paper mache sydd angen i’r rwm fach.
Dyddiad: 12.05.2018
Aelodau yn bresennol: 4
Gwestai/Gweithgaredd: Taith Tractorau Cffi Môn
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Mi aeth swyddogion y clwb ati yn brysur heddiw i llnau y
tractors oddi ar y ffarm i ymuno gyda Sioned Haf, Cadeirydd y Sir a rei
thaith tractors o amgylch Ynys Môn. Mi wnaeth pawb gyfarfod yn Ysgol
Uwchradd Bodedern am 11yb cyn cychwyn am 11:30yb. Roedd pawb yn brysur
cyn cychwyn yn rhoi balwns ar y tractors er mwyn tynnu sylw y cyhoedd. Mi
gafwyd ddiwrnod brilliant yng nghanol aelodau’r mudiad gyda pawb yn gwenu o
glyst i glyst trwy dydd a hynny drwy godi arian i elusennau sydd yn agos at
galonnau llawer ohonom yn y mudiad. Llongyfarchiadau mawr iawn i Sioned am
gwbwlhau ei her ag am creu diwrnod mor llwyddiannus. Run lle run pryd
flwyddyn nesaf amdani!!

Dyddiad: 14.05.2018
Aelodau yn bresennol: 12
Gwestai/Gweithgaredd: Cyfarfod Rali
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Mi wnaeth pawb orffen yr paper mache heno cyn meddwl
am beth ydym am greu nesaf. Mi wnaethon hefyd drafod beth all pawb ddod
gyda nhw wythnos nesaf sydd efo’r teitl ‘Gwledydd Y Byd’, unrhyw beth o
fwyd i fflag.
Dyddiad: 21.05.2018
Aelodau yn bresennol: 12
Gwestai/Gweithgaredd: Cyfarfod Rali
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Mi ddaeth pawb a rhywbeth i’r band ailgylchu gyda nhw
heno. Mi aeth Will drwy y cystadlaethau Rali i gyd i gadernhau enwau pawb
cyn i Fflur ei gyrru i’r swyddfa dydd Gwener nesaf. Ar ôl mynd trwy’r enwau i
gyd, mi wnaeth Will fynd ati i ymarfer ar gyfer y band ailgylchu gyda pawb.
Roedd ambell aelod fwy cerddorol nai gilydd!!

Dyddiad: 28.05.2018
Aelodau yn bresennol: 12
Gwestai/Gweithgaredd: Cyfarfod Rali
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Mi ddaeth pawb at ei gilydd heno er mwyn cael cychwyn
ar yr ystafell fawr. Mi wnaethon drafod ein syniadau cyn cychwyn arni. Mi
wnaethon wedibeintio, styffylu a gwlydo yr eitemau cyntaf ar yr ystafell.

Dyddiad: 29.05.2018
Aelodau yn bresennol: 6
Gwestai/Gweithgaredd: Cyfarfod Rali
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Mi ddaeth criw bychan at ei gilydd heno er mwyn cael
cario ymlaen gyda’r rwm fawr a hefyd i dderchau peintio’r berfa yn barod am
y ras! Mi wnaeth Rhys a Catrin hefyd gario ymlaen gyda’r rwm fach a gorffen
trefnu lle mae pob dim yn mynd ynddi.

Dyddiad: 23.10.17
Aelodau yn bresennol: 10
Gwestai/Gweithgaredd: Paratoi Eisteddfod
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Heno mi fuon yn baratoi am yr Eisteddfod. Mi wnaeth yr
aelodau ddechrau meddwl am pa ganeuon fysan nhw yn hoffi gweld yn yr
meim. Mi gafon hefyd gyfle i edrych ar y sgets a mi gafodd heini sydd yn
gwneud y deuawd doniol gyfle i ymarfer!

Dyddiad: 30.10.17
Aelodau yn bresennol: 10
Gwestai/Gweithgaredd: Paratoi Eisteddfod
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Mi gafon ymarfer arall heno ar gyfer yr Eisteddfod. Mi
roedd miwsic y meim yn barod heno felly mi aethon ati i ymarfer yr ‘moves’!
Ar ôl dallt beth oedd yn mynd ymlaen yn yr meim, mi aethon ymlaen i ymarfer
y sgets a mi gafodd Gethin a Harvey ymarfer ei deuawd doniol. Mi aeth Cara,
Will a Rhys ymlaen wedyn i ymuno gyda Clwb Dwyran i gael cyfle i ymarfer eu
parti llefaru.

Adroddiad Misol
Mudiad Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
*Cofiwch fod angen nodi POB gweithgaredd/digwyddiad ar y daflen hon
yn cynnwys nosweithiau codi arian, cystadlaethau sirol a Chymru!! Bydd
angen cyflwyno’r daflen i’r Trefnydd Sirol yn rheolaidd. *
Adroddiad Mis Mai

Clwb

Penmynydd

Dyddiad: 07.05.2018
Aelodau yn bresennol: 12
Gwestai/Gweithgaredd: Cyfarfod Rali
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Mi wnaeth pawb orffen y peintio y rwm fach heno gyda
Will, Dion a Rhys yn peintio’r arwydd. Ar ôl gorffen y rwm fach mi wnaethon
ddechrau ar y paper mache sydd angen i’r rwm fach.
Dyddiad: 12.05.2018
Aelodau yn bresennol: 4
Gwestai/Gweithgaredd: Taith Tractorau Cffi Môn
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Mi aeth swyddogion y clwb ati yn brysur heddiw i llnau y
tractors oddi ar y ffarm i ymuno gyda Sioned Haf, Cadeirydd y Sir a rei
thaith tractors o amgylch Ynys Môn. Mi wnaeth pawb gyfarfod yn Ysgol
Uwchradd Bodedern am 11yb cyn cychwyn am 11:30yb. Roedd pawb yn brysur
cyn cychwyn yn rhoi balwns ar y tractors er mwyn tynnu sylw y cyhoedd. Mi
gafwyd ddiwrnod brilliant yng nghanol aelodau’r mudiad gyda pawb yn gwenu o
glyst i glyst trwy dydd a hynny drwy godi arian i elusennau sydd yn agos at
galonnau llawer ohonom yn y mudiad. Llongyfarchiadau mawr iawn i Sioned am
gwbwlhau ei her ag am creu diwrnod mor llwyddiannus. Run lle run pryd
flwyddyn nesaf amdani!!

Dyddiad: 14.05.2018
Aelodau yn bresennol: 12
Gwestai/Gweithgaredd: Cyfarfod Rali
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Mi wnaeth pawb orffen yr paper mache heno cyn meddwl
am beth ydym am greu nesaf. Mi wnaethon hefyd drafod beth all pawb ddod
gyda nhw wythnos nesaf sydd efo’r teitl ‘Gwledydd Y Byd’, unrhyw beth o
fwyd i fflag.
Dyddiad: 21.05.2018
Aelodau yn bresennol: 12
Gwestai/Gweithgaredd: Cyfarfod Rali
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Mi ddaeth pawb a rhywbeth i’r band ailgylchu gyda nhw
heno. Mi aeth Will drwy y cystadlaethau Rali i gyd i gadernhau enwau pawb
cyn i Fflur ei gyrru i’r swyddfa dydd Gwener nesaf. Ar ôl mynd trwy’r enwau i
gyd, mi wnaeth Will fynd ati i ymarfer ar gyfer y band ailgylchu gyda pawb.
Roedd ambell aelod fwy cerddorol nai gilydd!!

Dyddiad: 28.05.2018
Aelodau yn bresennol: 12
Gwestai/Gweithgaredd: Cyfarfod Rali
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Mi ddaeth pawb at ei gilydd heno er mwyn cael cychwyn
ar yr ystafell fawr. Mi wnaethon drafod ein syniadau cyn cychwyn arni. Mi
wnaethon wedibeintio, styffylu a gwlydo yr eitemau cyntaf ar yr ystafell.

Dyddiad: 29.05.2018
Aelodau yn bresennol: 6
Gwestai/Gweithgaredd: Cyfarfod Rali
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Mi ddaeth criw bychan at ei gilydd heno er mwyn cael
cario ymlaen gyda’r rwm fawr a hefyd i dderchau peintio’r berfa yn barod am
y ras! Mi wnaeth Rhys a Catrin hefyd gario ymlaen gyda’r rwm fach a gorffen
trefnu lle mae pob dim yn mynd ynddi.

Adroddiad Misol
Mudiad Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
*Cofiwch fod angen nodi POB gweithgaredd/digwyddiad ar y daflen hon yn
cynnwys nosweithiau codi arian, cystadlaethau sirol a Chymru!! Bydd angen
cyflwyno’r daflen i’r Trefnydd Sirol yn rheolaidd. *
Adroddiad Mis Mawrth
Dyddiad: 05.03.18

Clwb Penmynydd
Aelodau yn bresennol: 12

Gwestai/Gweithgaredd: Noson Ping Pong
Cyfarfod Clwb

Cystadlu
sir

Cystadlu
Cymru

Codi Arian

Arall. Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Penderfynwyd yr aelodau eu bod isio noson Ping Pong yn y Ganolfan heno felly
dyna fuodd. Mi gafodd pawb dwrnament yn erbyn ei gilydd a cael cyfle i ymafer a dysgu sgiliau eu
cyd aelodau. Cafodd pawb noson dda!
Dyddiad: 12.03.18

Aelodau yn bresennol: 14

Gwestai/Gweithgaredd: Noson Coginio Pasg
Cyfarfod Clwb

Cystadlu
sir

Cystadlu
Cymru

Codi Arian

Arall. Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Cyfrifoldeb ein arweinyddion, Nia a Rhian oedd cynnal noson i’r aelodau felly
aethon ymlaen i siopio cyn dod atom heno gyda llond trol o bethau da er mwyn addurno cacennau
Pasg. Mi wnaeth dwy o ein aelodau fengaf ddod a cacennau a oedden nhw wedi coginio cyn dod
atom a cafodd pawb gyfle i gael cystadlaeth addurno’r cacennau cyn i Gareth Thomas ein
trysorydd sirol fynd ati i feirniadu gyda wy Pasg yn wobr i’r ennillwyr!
Dyddiad: 19.03.18
Aelodau yn bresennol: 13
Gwestai/Gweithgaredd: Noson gyda Richard Jones, Paramedic
Cyfarfod Clwb
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
sir
Cymru

Arall. Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Heno, mi ddaeth Mr Richard Jones, Paramedic o Amlwch atom i siarad am ei
waith gyda’r Gwasanaeth Ambiwlans. Mi wnaeth ddangos i ni sut mae perfformio CPR ar gleifion a

sut i ddefnyddio’r Defibulator. Cafodd yr aelodau oedd eisiau, gyfle i ymarfer yr hun roeddent
wedi ei dysgu gan Richard. Roedd y cwestynnau yn cael ei gofyn i Richard a pawb wedi mwynhau ei
gwmni yn y clwb gan obeithio ddeith yn nol atan eto yn fuan!

Adroddiad Misol
Mudiad Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
*Cofiwch fod angen nodi POB gweithgaredd/digwyddiad ar y daflen hon
yn cynnwys nosweithiau codi arian, cystadlaethau sirol a Chymru!! Bydd
angen cyflwyno’r daflen i’r Trefnydd Sirol yn rheolaidd. *
Adroddiad Mis Mehefin

Clwb

Penmynydd

Dyddiad: 04.06.2018
Aelodau yn bresennol: 10
Gwestai/Gweithgaredd: Paratoi am y Rali
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall. Nodwch…
Clwb
sir
Cymru

√
Ymateb yr aelodau: Heno oedd y noson olaf i ambell aelod allu ymuno gyda ni
wythnos yma cyn y Rali felly roedd dim amser i siarad! Mi aeth criw bychan
drosodd i Fferm Gwyndy yn Mhenmynydd i orffan paratoi’r berfeudd, rwm
fach, rwm fawr ayyb a mi ddaeth y gweddill or criw drosodd i’r Ganolfan yn
Mhenmynydd er wyn gallu ymarfer y dawnsio ar canu ar gyfer y Rali. Mi gafwyd
hefyd gyfle i drio dillad y dawnsio a oedd yn gwneud gwahaniaeth i ysbryd y
dawnsio!! Mi roedd pawb yn teimlo llawer mwy hyderys erbyn diwedd y noson
gyda pawb yn edrych ymlaen ar gyfer dydd Sadwrn.
Dyddiad: 06.06.2018
Aelodau yn bresennol: 4
Gwestai/Gweithgaredd: Gosod i fyny ar gyfer y Rali.
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall. Nodwch…
Clwb
sir
Cymru

√
Ymateb yr aelodau: Cyfle i’r criw bychan o aelodau hyn gael gorffen y rwm
fawr oedd hi yn fferm Gwyndy, Penmynydd heno. Roedd llawer o waith wedi
cael ei gwneud yn barod ond roedd llawer o waith angen ei wneud eto cyn bod
o’n barod am y Rali! Fe gafwyd hefyd gyfle i roi’r berfeudd at ei gilydd yn iawn
cyn cael oriau o hwyl yn rasio o amgylch yr iard ynddynt!!

Dyddiad: 08.06.2018
Aelodau yn bresennol: 8
Gwestai/Gweithgaredd: Paratoi am y Rali.
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall. Nodwch…
Clwb
sir
Cymru

√
Ymateb yr aelodau: Cyfle olaf i ymarfer y dawnsio ar canu oedd hi heno! Mi
ddaeth pawb yn eu dillad i gael yw cymeriad cyn rhoi sioe i’w rhieni pam ddaent
i’w casglu o’r sied! Mi gafodd pawb hwyl a rhieni wedi mwynhau ei sioe preifat!
Pawb yn barod am y diwrnod mawr rwan!!
Dyddiad: 09.06.2018
Aelodau yn bresennol: 12
Gwestai/Gweithgaredd: Diwrnod Y Rali
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall. Nodwch…
Clwb
sir
Cymru

√
Ymateb yr aelodau: Bore cynnar oedd hi bore ‘ma! Aelodau wedi codi ers oriau
yn barod i gystadlu yn eu crysau clwb!! Mi roedd y haul yn tywynu a pawb yn
edrych ymlaen! Mi wnaeth yr aelodau weithio mor galed, yn cystadlu yn gymaint
ag oeddent yn gallu ac yn cael canlyniadau da iawn gyda tair cystadlaeth wedi ei
chyro yn mynd i’r Sioe Frenhinol!! Diolch i’r rhieni a ddaeth i helpu ar ein slot
caffi a drws hefyd a oedd yn rhoi’r cyfle i’r swyddogion a arweinyddion sortio’r
aelodau allan i gystadlu. Mi roedd yn holl waith caled a stress am y misoedd
cynt werth o gyda Clwb Ffermwyr Ifanc Penmynydd yn curo ‘Clybiau Bach’ a
dod yn 3ydd ar y cyfan ar ddiwedd diwrnod y Rali!! Pawb mor falch o’i gwaith
caled a wedi wirioneddol mwynhau y diwrnod llwyddiannus iawn! Diolch i’r
mudiad am yr holl waith trefnu!!
Dyddiad: 18.06.2018
Aelodau yn bresennol: 12
Gwestai/Gweithgaredd: Cartio yn Cartio Môn
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Noson dathlu ein llwyddiant oedd heno a cyfle i ddiolch i’r
aelodau am eu gwaith caled! Mi gafwyd fynd am drip drosodd i Cartio Môn yn
Bodedern am yr spri! Roedd rhai o ein aelodau erioed wedi cartio felly ar ôl
‘pep talk’ gan yr arbenigwyr mi aethon ati i rasio ar y trac (roedd y ‘relay
berfa’ yn y Rali wedi helpu!!). Roedd pawb wedi mwynhau ei trip allan i ddathlu
a yn gobeithio cael mynd eto yn fuan!

Dyddiad: 25.06.2018
Aelodau yn bresennol: 12
Gwestai/Gweithgaredd: Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cffi Penmynydd
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Heno roedd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Clwb yn
cael ei gynnal. Noson i’r aelodau bledlesio am pwy oedden nhw am ei gweld yn
swyddogion clwb/arweinyddion clwb a swyddogion sirol am y flwyddyn nesaf.
Mi gafwyd ymateb dda gyda lleisiau cryf yn rhoi eu barnu nhw.
Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi ei ethol am y flwyddyn nesaf!

Adroddiad Misol
Mudiad Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
*Cofiwch fod angen nodi POB gweithgaredd/digwyddiad ar y daflen hon
yn cynnwys nosweithiau codi arian, cystadlaethau sirol a Chymru!! Bydd
angen cyflwyno’r daflen i’r Trefnydd Sirol yn rheolaidd. *
Adroddiad Mis Tachwedd

Clwb

Penmynydd

Dyddiad: 04/11/17
Aelodau yn bresennol: 13
Gwestai/Gweithgaredd: Eisteddfod Mudiad Ffermwyr Ifanc Môn
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall. Nodwch…
Clwb
sir
Cymru

√
Ymateb yr aelodau: Eisteddfod cyntaf ambell aelod Penmynydd! Mi wnaeth bawb
fwynhau eu diwrnod hir o gystadlu mewn llu o wahanol faesydd gyda ambell un yn
llwyddiannus iawn unai yn yr adran gwaith cartref neu ar y llwyfan. Mi gafwyd
diwrnod llwyddiannus iawn i’r mudiad hefyd gan weld llwyth o bobol yn dod yno i
fwynhau y gwledd or ar gael! Braf oedd gweld ein aelodau ni yn gymysgu gyda gweddill
aelodau’r sir!

Dyddiad: 13/11/17
Aelodau yn bresennol: 8
Gwestai/Gweithgaredd: Gwr Gwadd – Dafydd Thomas o ‘Anglesey Spring’
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall. Nodwch…
Clwb
sir
Cymru

√
Ymateb yr aelodau: Mi ddaeth Dafydd Thomas sydd wedi cychwyn cwmni newydd or
enw ‘Ffynnon Môn’ atom i siarad am ei fenter. Mi wnaeth pawb fwynhau ei sgwrs yn
dysgu am y dwr ac yr ffordd aeth Dafydd ymlaen gyda ei gynlluniau a sut mae yn
mynd ar busnes o nerth i nerth!

Dyddiad: 20/11/17
Aelodau yn bresennol: 10
Gwestai/Gweithgaredd: Gwr Gwadd – Bedwyr Williams
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Clwb
sir
Cymru

Arall. Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Mi ddaeth Bedwyr Williams o Clwb Llangefni atom heno i siarad
am ei drip diweddar i Canada gyda Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru. Mi gafon weld
lluniau o’i daith cyn clywed hanes o lle fuodd o’n ymweld a beth wnaeth o fwynhau
orau. Mi wnaeth sgwrs Bedwyr rhoi blas ar yr aelodau fynd i deithio!

Dyddiad: 27/11/17
Aelodau yn bresennol: 9
Gwestai/Gweithgaredd: Gwraig Gwadd – Katie Hayward, Felin Honey Bees
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall. Nodwch…
Clwb
sir
Cymru

√
Ymateb yr aelodau: Heno, mi wnaethon ymweld a Katie Hayward yn Fferm Felin
Honey Bees yn Cemlyn. Mi gafon weld ei eitemau mae hi yn defnyddio o amgylch yr
gwennynod. Mi gaeth Gethin wysgo fyny mewn siwt gwennyn a mi wnaeth Katie son am
sut mae’r gwennyn yn gweithio. Rydym yn gobeithio mynd yn nol eto yn yr haf er mwyn
i ni gael gweld y gwennyn yn gweithio!! Roedd pawb wedi mwynhau cwmni Katie
unwaith eto heno a wedi dysgu llwyth am wennyn!!

Adroddiad Misol
Mudiad Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
*Cofiwch fod angen nodi POB gweithgaredd/digwyddiad ar y daflen hon
yn cynnwys nosweithiau codi arian, cystadlaethau sirol a Chymru!! Bydd
angen cyflwyno’r daflen i’r Trefnydd Sirol yn rheolaidd. *

Adroddiad mis Chwefror
Dyddiad: 6/2/18

Clwb Rhosybol

Aelodau yn bresennol: 28

Gwestai/Gweithgaredd: Ymarfer y Panto
Cyfarfod
Clwb

Cystadlu
sir

Cystadlu
Cymru

Codi Arian

Arall.
Nodwch…

X
Ymateb yr aelodau:
Roedd pawb yn mwynahu yn gweld y panto yn dod at ei gilydd, roedd pawb
yn gweithio’n galed iawn ac yn cyd weithio’n arbennig drwy ymarfer. Cafodd
yr holl aelodau eu hysbysu am gystadleuaeth yr aelod hŷn ac iau yn y
cyfarfod clwb.

Dyddiad: 13/2/18

Aelodau yn bresennol: 25

Gwestai/Gweithgaredd: Ymarfer Panto
Cyfarfod
Clwb

Cystadlu
sir

Cystadlu
Cymru

Codi Arian

Arall.
Nodwch…

X
Ymateb yr aelodau:
Roedd pethau’n dechrau poethi, roedd llai nag wythnos nes y gystadleuaeth
yng Nghanolfan Ucheldre Caergybi. Roedd y Panto yn wych erbyn hyn a
phawb yn gwybod beth yn union roeddynt yn ei wneud.

Dyddiad: 17/2/18

Aelodau yn bresennol:25

Gwestai/Gweithgaredd: Ymarfer a chystadleuaeth panto
Cyfarfod
Clwb

Cystadlu
sir

Cystadlu
Cymru

Codi Arian

Arall.
Nodwch…

X
Ymateb yr aelodau:
Roedd hi’n ddiwrnod y gystadleuaeth, roedd pawb yn barod am y panto ac yn
barod i gystadlu. Roedd pawb wedi dod draw i Rosybol am ymarfer yn y bore
ac fe gafodd bawb Kebab i ddathlu’r holl waith caled. Fe gafodd pawb noson
wych yn Ucheldre, gyda chlwb Rhosybol yn dod yn 2il yn y gystadleuaeth. Da
iawn bawb.

Dyddiad: 20/2/18

Aelodau yn bresennol: 34

Gwestai/Gweithgaredd: Noson i godi arian.
Cyfarfod
Clwb

Cystadlu
sir

Cystadlu
Cymru

Codi Arian

Arall.
Nodwch…

X
Ymateb yr aelodau:
Yn y cyfarfod clwb, fe aethom ni i dafarn y Ring am noson Pŵl, darts i
gaslgu arian i Gwenno Ellis Owen, un o aelodau’r clwb. Mi fydd Gwenno yn
mynd i Batagonia Hydref nesaf, ac roedd hi’n braf gweld pawb yn cael hwyl
ac yn cyfrannu.

Dyddiad: 27/2/18

Aelodau yn bresennol: 29

Gwestai/Gweithgaredd: Noson Hamddenol
Cyfarfod
Clwb
X

Cystadlu
sir

Cystadlu
Cymru

Codi Arian

Arall.
Nodwch…

Ymateb yr aelodau:
Fe hysbysodd y Cadeirydd am y gystadleuaeth darllen o dan 14 a siarad
cyhoeddus o dan 21 ar y 6ed o Fawrth. Roedd ambell aelod gyda bwriad.
Roedd hi’n noson hamddenol heno, gyda phawb yn mwynhau datglu ar ôl
llwyddiant a phrysurdeb y panto.

Adroddiad Misol
Mudiad Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
*Cofiwch fod angen nodi POB gweithgaredd/digwyddiad ar y daflen hon
yn cynnwys nosweithiau codi arian, cystadlaethau sirol a Chymru!! Bydd
angen cyflwyno’r daflen i’r Trefnydd Sirol yn rheolaidd. *

Adroddiad mis Ebrill

Dyddiad: 10/4/18

Clwb Rhosybol

Aelodau yn bresennol: 25

Gwestai/Gweithgaredd: Noson Gwis
Cyfarfod
Clwb

Cystadlu
sir

Cystadlu
Cymru

Codi Arian

Arall.
Nodwch…

X
Ymateb yr aelodau:
Cawsom noson Cwis i groesawu aelodau yn ôl, roedd hi’n braf cynnal noson
hamddenol cyn mynd ati gyda holl waith paratoi’r Rali. Roedd pawb yn
mwynhau gweld eu ffrindiau ar ôl y gwyliau.

Dyddiad: 17/4/18

Aelodau yn bresennol: 23

Gwestai/Gweithgaredd: Noson Rownderi
Cyfarfod
Clwb

Cystadlu
sir

Cystadlu
Cymru

Codi Arian

Arall.
Nodwch…

X
Ymateb yr aelodau:
Aeth yr aelodau i Glwb Bodedern i gymryd rhan yn y gêm rownderi. Braf
oedd gweld yr holl aelodau o’r ddau glwb yn cymysgu.

Dyddiad: 23/4/18

Aelodau yn bresennol: 34

Gwestai/Gweithgaredd: Fferm Cregeiran Penllŷn
Cyfarfod
Clwb

Cystadlu
sir

Cystadlu
Cymru

Codi Arian

Arall.
Nodwch…

X
Ymateb yr aelodau:
Roedd Clwb Llangefni yn trefnu trip i fferm Cregeiran, Penllŷn. Felly mi
gafodd ein clwb ni gynnig ymuno ar y daith. Fe drefnodd Manon o glwb
Llangefni fws. Roedd pawb wedi mwynhau, ac yn brofiad newydd i lawer.
Roedd y noson yma cymryd lle cyfarfod clwb, ac felly ni chafodd clwb ei
gynnal noson wedyn, y 24ain

Dyddiad: 29/4/18

Aelodau yn bresennol: 10

Gwestai/Gweithgaredd: Barnu
Cyfarfod
Clwb

Cystadlu
sir

Cystadlu
Cymru

Codi Arian

Arall.
Nodwch…

X
Ymateb yr aelodau:
Roedd hi’n wych gweld pawb yn barnu mewn amryw o leoliadau ar Ynys Môn,
dyma ddiwrndo llwyddiannus a phawb wedi mwynhau. Fe hysbysodd Gareth
Parry, ein is-Gadeirydd ei fod yn mynd draw i Seland Newydd am flwyddyn
Haf yma, felly pob lwc i ti Gareth ar dy siwrne fythgofiadwy.

Dyddiad:

Aelodau yn bresennol:

Gwestai/Gweithgaredd:
Cyfarfod
Clwb

Cystadlu
sir

Cystadlu
Cymru

Codi Arian

Arall.
Nodwch…

Ymateb yr aelodau:
__________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_____

Adroddiad Misol
Mudiad Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
*Cofiwch fod angen nodi POB gweithgaredd/digwyddiad ar y daflen hon
yn cynnwys nosweithiau codi arian, cystadlaethau sirol a Chymru!! Bydd
angen cyflwyno’r daflen i’r Trefnydd Sirol yn rheolaidd. *
Adroddiad Mis Rhagfyr

Clwb Penmynydd

Dyddiad: 02/12/17
Aelodau yn bresennol: 3
Gwestai/Gweithgaredd: Parti’r Llywydd A Chadeirydd, Gwesty Bae Treaddur
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall. Nodwch…
Clwb
sir
Cymru

√
Ymateb yr aelodau: Heno mi gafodd yr aelodau hynaf ar arweinyddion gyfle i wygso
fyny ag ymlacio yn mharti’r Llywydd a Chadeirydd yn Nghwesty Bae Treaddur. Roedd
yn gyfle da i ddathlu cyfnod Jane Foulkes fel Llywydd a Sioned Edwards fel
Cadeirydd Sirol. Mi gafodd Penmynydd hefyd gyfle i gynal ocsiwn yno i godi arian i’r
clwb, mi wnaethon lwyddo i gasglu £300. Mi gafodd digon o fwyd da i’w fwyta, digon o
ddiod i’w yfad a digon o ddawnsio – cafwyd noson dda iawn gyda pawb yn mwynhau!!

Dyddiad: 04/12/17
Aelodau yn bresennol: 7
Gwestai/Gweithgaredd: Trip i Pantomeim Nadolig Theatr Fach, Llangefni
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall. Nodwch…
Clwb
sir
Cymru

√
Ymateb yr aelodau: Mi gafwyd ein trip blynyddol heno i wylio’r pantomeim yn Theatr
Fach, Llangefni. Roedd yn gyfle i’r aelodau wylio gweddill ein aelodau yn perfformio ar

yr llwyfan ag eu cefnogi! Roedd pawb wedi mwynhau a pawb eisiau mynd yn nol
flwyddyn nesaf yn barod! Sioe lwyddiannus unwaith eto!

Dyddiad: 10/12/17
Aelodau yn bresennol: 1
Gwestai/Gweithgaredd: Noson Carolau Sir yn Capel Gad, Bodffordd
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall. Nodwch…
Clwb
sir
Cymru

√
Ymateb yr aelodau: Traddodiad y mudiad bellach yw cynnal noson garolau mewn capel
lleol. Eleni yn Capel y Gad yn Bodffordd roedd y noson yn cael ei gynnal. Mi aeth Will
ein cadeirydd yno i gymeryd rhan ag i gefnogi’r digwyddiad. Roedd hi’n noson
nadoligaidd iawn gyda cefnogaeth da i’r mudiad yno.

Dyddiad: 12/12/17
Aelodau yn bresennol: 7
Gwestai/Gweithgaredd: Noson Cwis Sirol yn Clwb Rygbi Llangefni
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall. Nodwch…
Clwb
sir
Cymru

√
Ymateb yr aelodau: Roedd cwis sirol yn cael ei gynnal heno i holl aelodau’r sir yn clwb
rygbi Llangefni. Roedd pawb yn cael cyfle i ddangos eu sgiliau yn eu tim ag yn unigol.
Pawb wedi cael hwyl yn cymdeithasu ag yn cyfarfod ffrindiau newydd!

Dyddiad: 18/12/17
Aelodau yn bresennol: 11
Gwestai/Gweithgaredd: Parti Nadolig yn Bwyty Chinese Jade Village, Porthaethwy
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall. Nodwch…
Clwb
sir
Cymru

√
Ymateb yr aelodau: Heno oedd ein noson olaf clwb felly roedd rhaid mynd allan i
ddathlu! Mi benderfynwyd mai’r bwyty Chinese, Jade Villlage yn Mhorthaethwy oedd
y lle gorau i fynd i ddathlu. Mi ddaeth rhai aelodau mewn siwmperi dolig i gael i fewn
i’r ysbryd yr wyl! Mi gafodd pawb wledd o fwyd a cymdeithasu gyda eu ffrindiau cyn
gorffen am y flwyddyn. Pawb wedi cael llond bol ag yn edrych ymlaen i’r flwyddyn

nesaf!

Adroddiad Misol
Mudiad Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
*Cofiwch fod angen nodi POB gweithgaredd/digwyddiad ar y daflen hon
yn cynnwys nosweithiau codi arian, cystadlaethau sirol a Chymru!! Bydd
angen cyflwyno’r daflen i’r Trefnydd Sirol yn rheolaidd. *
Adroddiad Mis

Medi

Clwb

Penmynydd

Dyddiad: 11.09.17
Aelodau yn bresennol: 10
Gwestai/Gweithgaredd: Noson Gyntaf yn ôl
Cyfarfod Clwb
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
sir
Cymru

Arall.
Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Croeswyd y clwb yn nol heno ar ôl toriad yr haf. Yn anffodus, nid
oedd yna aelodau newydd wedi dod i’r clwb ond braf oedd gweld aelodau flwyddyn
dweuthaf i gyd wedi dychwelyd. Fe gafodd pawb amser i gael gwybod beth oedd wedi
digwydd o fewn y clwb dros yr haf a beth oedd wedi ei gynllunio ar gyfer yr wythnosau
nesaf. Mi oedd yr aelodau yn frwdfrydig ar gyfer y flwyddyn nesaf ac edrychwn ymlaen
i weld be ddigwyddith.

Dyddiad: 18.09.17
Aelodau yn bresennol: 10
Gwestai/Gweithgaredd: Ymarfer Araithiau gyda Dylan Jones, Fferm Castellior
Cyfarfod Clwb
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
sir
Cymru
Nodwch…

√

Ymateb yr aelodau: Noson gyda cyn aelod Clwb Ffermwyr Ifanc Penmynydd oedd ganddo
ni heno sef Dylan Jones o Fferm Castellior, Porthaethwy. Mi wnaeth Dylan fynd dros
sut i ysgrifennu araith farnu cywir. Fe gafwyd wrando ar Dylan yn adrodd ei araith a
cael dipyn o grynoldeb cyn mynd ati i ysgrifennu rhei ei hunain. Mi wnaeth yr aelodau
fwynhau ac cael mwy o hyder i fynd amdani i farnu yn y Diwrnod Gwaith Maes nesaf.

Dyddiad: 25.09.17
Aelodau yn bresennol: 11
Gwestai/Gweithgaredd: Noson Tynnu Lluniau
Cyfarfod Clwb
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian Arall. Nodwch…
sir
Cymru

√
Ymateb yr aelodau: Heno, mi gafwyd yr aelodau fynd am dro o amgylch ardal Penmynydd i
dynnu lluniau gyda eu ffonau symydol a camerau ar gyfer y gystadlaeth tynnu lluniau
gyda’r testynnau ‘Trwy’r Giat’ a ‘Awyr Agored’ yn yr adran gwaith cartref. Mi wnaeth yr
aelodau wir fwynhau ei noson yn arbrofi ac yn dysgu sgiliau newydd gan eu gilydd.

Adroddiad Misol
Mudiad Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
*Cofiwch fod angen nodi POB gweithgaredd/digwyddiad ar y daflen hon
yn cynnwys nosweithiau codi arian, cystadlaethau sirol a Chymru!! Bydd
angen cyflwyno’r daflen i’r Trefnydd Sirol yn rheolaidd. *

Adroddiad mis Hydref

Clwb Dwyran

Dyddiad: 2/10/2017
Aelodau yn bresennol: 10 o Dwyran
Gwestai/Gweithgaredd: Ymweliad a Fferm Cefn Maesoglan
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
Taith
Ymateb yr aelodau: Noson wahanol i’r arfer heno wrth i ni ymweld a
Fferm Cefn Maesoglan, sydd yn fferm odro sy’n godro gyda peiriannau
arbennig. Cawsom fynd o amgylch y fferm i weld y system godro, a cael
gwybod mwy am y system gan y perchennog. Noson ddiddorol iawn a pawb
wedi mwynhau – diolch i Clwb Penmynydd am ein gwahodd!

Dyddiad: 9/10/2017
Aelodau yn bresennol: 8
Gwestai/Gweithgaredd: Celf a Chrefft a Gwylio Gem Cymru
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
/
Ymateb yr aelodau: Heno, fe ddaru ni gychwyn ar waith cartref
Eisteddofd CFfI Mon. Fe ddaru pawb ymuno i wylio gem Cymru, gan greu
cardiau Nadolig a mynd drwy cystadleuthau’r Eisteddfod. Ar y cyfan,
roedd pawb reit awyddus i gymryd rhan mewn un neu dipyn o
gystadleuthau, boed hynny ar y llwyfan neu’n waith cartref. Credai’r
aelodau iau bod cystadleuthau heb llawer o baratoi yn haws nag rhai sydd
angen dysgu tuag atynt. Aelodau wedi cytuno bod gwneud y llefaru efo
Penmynydd yn syniad da, ac felly mae angen trefnu ymrfer gyda’n gilydd

Dyddiad: 23/11/2017
Aelodau yn bresennol: 7
Gwestai/Gweithgaredd: Practis Steddfod
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
/
Ymateb yr aelodau: Fe ddaru ni gychwyn ar ymarfer y llefaru a’r meim.
Pawb wedi darllen dros y darn llefaru a wedi cytuno i ddysgu’r rhan
gyntaf erbyn wythnos nesaf. Wedi dewis caneuon addas i bwnc y meim a
pawb yn hapus gyda nhw.

Dyddiad: 25/11/2017
Aelodau yn bresennol: 5
Gwestai/Gweithgaredd: Practis ‘Steddfod
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…

Ymateb yr aelodau: Wedi bod yn ymarfer y meim a’r llefau eto heno.
Mae’r meim hefyd yn siapio – aleodau’n cytuno bod angen meddwl am
wisgoedd a symudiadau haws ar gyfer y caneuon. Angen dysgu geiriau.

Dyddiad: 27/11/2017
Aelodau yn bresennol:
Gwestai/Gweithgaredd: Practis ‘Steddfod
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Clwb
sir
Cymru

Arall.
Nodwch…

Ymateb yr aelodau: Wedi bod yn ymarfer y meim a’r llefau eto heno. Aelodau
wedi cael ymarfer gyda Penmynydd ac yn gweld y llefaru llawer yn haws gyda
grwp mwy. Hefyd, mae’r aelodau sy’n cymrud rhan yn y meim, wedi dysgu eu
geiriau yn weddol ac mae’r symudiadau yn cyd-fynd a’r caneuon yn dda.

Adroddiad Misol
Mudiad Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
*Cofiwch fod angen nodi POB gweithgaredd/digwyddiad ar y daflen hon
yn cynnwys nosweithiau codi arian, cystadlaethau sirol a Chymru!! Bydd
angen cyflwyno’r daflen i’r Trefnydd Sirol yn rheolaidd. *

Adroddiad mis Ionawr

Clwb Dwyran

Dyddiad: 8/1/2018
Aelodau yn bresennol: 10
Gwestai/Gweithgaredd: Noson Grempog
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
/
Ymateb yr aelodau: Noson draddodiadol heno yn gwneud crempog gan ei
bod hi’n hanner tymore pan mae Dydd Mawrth Cremppg. Fe ddaru pawb
fwynhau gwneud eu cymysgedd eu hunain, coginio eu crempog eu hunain,
gyda ambell un yn trio ac yn llwyddo i daflu eu crempogau yn yr awr.
Noson dda iawn a pawb wedi mwynhau!

Dyddiad: 15/1/2018
Aelodau yn bresennol: 12
Gwestai/Gweithgaredd: Noson gwneud cardiau
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…

Ymateb yr aelodau: Diolch yn fawr iawn i Eleri am ddod atom ni heno i
wneud cardiau achlysuron arbennig. Pawb wedi mwynhau defnyddio
cardiau a deunydd gwahanol i ddylunio a creu eu cardiau unigryw eu

hunain. Roedd ambell i gerdyn cystadleuol iawn ac yn ddel iawn! Pawb
wedi mwynhau y weithgaredd ac cael creu cardiau personnol ar gyfer
achlysur arbennig, megis babi newydd, priodas ac penblwydd.

Dyddiad: 22/1/2018
Aelodau yn bresennol: 12
Gwestai/Gweithgaredd: Noson Santes Dwynwen efo Clwb Caernarfon
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
/
Ymateb yr aelodau: Wel, dyna noson dda! Heno, fe ddaru Clwb
Caernarfon ymuno efo ni am noson o gymdeithasu a gweithgareddau
gwahanol. I gychwyn, fe ddaru pawb ymuno mewn gem o speed dating, er
mwyn i bawb ddod i adnabod eu gilydd, a rhannu 3 ffaith diddorol am eu
gilydd. Yna, fe ddaru ni chwarae gem mewn parau wedi clymu, i sefyll ar
gadair, bwyta cracyr a chwythu balwn siap calon heb ddwylo! I orffen,
ddaru pawb fwynhau teisen a paned. Noson dda a hwylus iawn, a braf
oedd cymdeithasu efo clwb o dros y dŵr!

Dyddiad: 29/1/2018
Aelodau yn bresennol: 10
Gwestai/Gweithgaredd: Noson Cwis
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
/
Ymateb yr aelodau: Noson hwylus heno yn cymryd rhan mewn cwis. Yn
gyntaf, ddaru pawb fwynhau ateb cwis gwybodaeth cyffredinol, ac yna
mynd ymlaen i ateb cwis lluniau a cwis ‘guess the candy or chocolate’.
Aelodau wedi gweld noson fel yn hywlus ac yn ffordd dda o wneud
gwaiith tim a rhannu syniadau.

Adroddiad Misol
Mudiad Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
*Cofiwch fod angen nodi POB gweithgaredd/digwyddiad ar y daflen hon
yn cynnwys nosweithiau codi arian, cystadlaethau sirol a Chymru!! Bydd
angen cyflwyno’r daflen i’r Trefnydd Sirol yn rheolaidd. *
Adroddiad Mis Ionawr

Clwb Penmynydd

Dyddiad: 08.01.18
Aelodau yn bresennol: 11
Gwestai/Gweithgaredd: Noson Gyntaf yn nol
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall. Nodwch…
Clwb
sir
Cymru

√
Ymateb yr aelodau: Noson gyntaf yn nol yn y clwb oedd hi heno a braf oedd croesawy
aelodau newydd yno atom. Fe aethom trwy beth sydd oflaen y clwb o rwan tan yr haf
a beth oedd yr aelodau eisiau ei gwneud fel noson clwb. Cafon noson o ‘team building’
efo Mandy, un o ein arweinyddion yn adeiladu twr efo darnau o bren, cafodd pawb
lwyddiant arni a cyfle i ddod i adnabod ei gilydd!

Dyddiad: 15.01.18
Aelodau yn bresennol: 13
Gwestai/Gweithgaredd: Noson ymarfer Pwl, Darts a Tennis Fwrdd
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall. Nodwch…
Clwb
sir
Cymru

√
Ymateb yr aelodau: Mae gystadlaeth sirol Pwl, Darts a Tennis Fwrdd yn cael ei gynnal
nos fory yn Ysgol Uwchradd Bodedern felly fe aethon ymlaen heno i ymarfer sgiliau
pawb gyda’r pwl ar tennis fwrdd. Roedd ambell un erioed wedi chwarae pwl cyn heno

ond buan iawn ddaethon i ddallt y gem! Cafodd pawb hwyl yn dysgu sgiliau newydd a
chwarae yn erbyn ei gilydd!

Dyddiad: 22.01.18
Aelodau yn bresennol: 15
Gwestai/Gweithgaredd: Noson yn y wal ddringo Indy yn Llanfairpwll
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall. Nodwch…
Clwb
sir
Cymru

√
Ymateb yr aelodau: Heno fe gafwyd trip cynta’r flwyddyn i wal ddringo Indy yn
Llanfairpwll. Roedd pawb yn edrych ymlaen i’r trip yma ers oes felly roedd pawb yn
barod amdani! Fe ddaeth dau ddyn o Indy atom i ein dysgu ag roedd pawb yn wych ar
annog ei ffrindiau i ddringo yr waliau. Roedd pawb yn wych ar yr sgil yma ag pawb
eisiau mynd yn nol yn fuan!

Dyddiad: 29.01.18
Aelodau yn bresennol: 7
Gwestai/Gweithgaredd: Noson Ffilm
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Clwb
sir
Cymru

Arall. Nodwch…

√
Ymateb yr aelodau: Noson ffilm oedd ganddom yn Mhenmynydd heno, Paddington
oedd y dewis felly Paddington amdani! Fe gafwyd siocled, popcorn a diod melys cyn
eistedd lawr i fwynhau’r ffilm. Ambell un erioed wedi gweld y ffilm a rhai eraill wedi
ei gwylio llwyth o weithiau ond wedi dweud hynny, roedd pawb wedi mwynhau noson
fach ddistaw yn clwb!

Adroddiad Misol
Mudiad Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
*Cofiwch fod angen nodi POB gweithgaredd/digwyddiad ar y daflen hon
yn cynnwys nosweithiau codi arian, cystadlaethau sirol a Chymru!! Bydd
angen cyflwyno’r daflen i’r Trefnydd Sirol yn rheolaidd. *

Adroddiad mis Mai

Clwb Dwyran

Dyddiad: 14/5/2018
Aelodau yn bresennol: 8
Gwestai/Gweithgaredd: Practis Rali - Dewis a Dethol
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
/
Ymateb yr aelodau: Heno fe ddaru ni gael golwg ar y cystadleuthau rali
ac hel enwau o bwy fydd yn cystadlu. Fe ddaru ni hefyd ddylunio syniad o
arwyddion a ystafell fawr.

Dyddiad: 17/5/2018
Aelodau yn bresennol: 10
Gwestai/Gweithgaredd: Panto a Chyngerdd, Esceifiog, Gaerwen
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
/
Ymateb yr aelodau: Noson hwylus iawn heno yn cynnal Pantomeim gyda
Llangefni – fe ddaru ni gasglu arian tuag at y clwb a diddannu y gyumned,
Pawb wedi mwynhau y cyfle i ganu, actio a chael hwyl!

Dyddiad: 20/5/2018
Aelodau yn bresennol: 8
Gwestai/Gweithgaredd: Practis Rali – Arwydd
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
/
Ymateb yr aelodau: Heno fe ddaru ni gychwyn gwneud yr arwydd. Y
syniad oedd creu rhyfath o ‘hot air baloon’ a neges yn dod allan ohono.
Fuodd pawb yn brysur yn gwneud y dyluniad ac eraill yn paentio. Da iawn
bawb.

Dyddiad: 22/5/2018
Aelodau yn bresennol: 10
Gwestai/Gweithgaredd: Practis Rali – Arwydd
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
/
Ymateb yr aelodau: Heno fe ddaru ni gario’n ‘mlaen i wneud yr arwydd a
gorffen. Pawb wedi mwynhau defnyddio eu dychymyg i ddod fyny efo
dyluniad effeithiol a lliwgar!

Dyddiad: 23/5/2018
Aelodau yn bresennol: 10
Gwestai/Gweithgaredd: Bwyd i ddathlu llwyddiant Rali
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
/
Ymateb yr aelodau: Noson ychwanegol arall heno i gychwyn paratoi y ‘stafell
fawr tuag at y rali. Tra fuodd y rhai hyn yn paentio’r ‘stafell fawr, fuodd y
criw ifanc yn hel syniadau a gweithio fel grwp i weld be allen nhw wneud yn y
‘stafell fach.

Adroddiad Misol
Mudiad Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
*Cofiwch fod angen nodi POB gweithgaredd/digwyddiad ar y daflen hon
yn cynnwys nosweithiau codi arian, cystadlaethau sirol a Chymru!! Bydd
angen cyflwyno’r daflen i’r Trefnydd Sirol yn rheolaidd. *

Adroddiad mis Medi 2017

Clwb Dwyran

Dyddiad: 11/9/2017
Aelodau yn bresennol: 13
Gwestai/Gweithgaredd: Noson Gemau Gwirion a Pizza
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
/
Ymateb yr aelodau: Noson gyntaf yn nol fel clwb ar ol gwyliau’r haf.
Balch iawn o weld gwynebau newydd yn ymuno efo ni! Pawb wedi mwynhau
chwarae gemau gwirion a bwyta pizzas! Yr aelodau newydd wedi mwynhau
hefyd, ac yn edrych mlaen i ymuno eto wythnos nesaf.

Dyddiad: 18/9/2017
Aelodau yn bresennol: 15
Gwestai/Gweithgaredd: Gwr gwadd: Bedwyr a’i daith i Ganada
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
/
Ymateb yr aelodau: Noson ddifyr iawn heno, wrth i Bedwyr o Glwb
Lnagefni ymuno efo ni i roi cyflwyniad am ei daith gyda’r mudiad i
Ganada. Roedd pawb wedi mwynhau gwrando am ei brofiad ac a rei
straeon am y daith. Noson ddiddorol, addysgol ac yn cyfleu profiadau
CFfI yn dda iawn. Diolch am ddod atom ni Bedwyr!

Dyddiad: 25/9/2017
Aelodau yn bresennol: 12
Gwestai/Gweithgaredd: Noson ‘Team Building’ gan gwmni Peirianneg
Griffiths
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
/
Ymateb yr aelodau: Noson dda iawn heno o 'team building', adeiladu pont
allan o 'straws' i fod digon cryf i ddal cwpan o geiniogau. Da iawn i'r tîm
buddugol am adeiladu pont oedd digon cryf i ddal gwerth £3 o geiniogau!
Diolch yn fawr iawn i John Evans o gwmni peirianneg Griffiths am ddod
atom ni i gynnal y noson! Pawb wedi mwynhau noson hwylus, a defnyddio
sgiliau gwaith tim.

Dyddiad: 23/9/2017
Aelodau yn bresennol: 4
Gwestai/Gweithgaredd: Diwrnod Gwaith Maes CFfI Mon
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
/
Ymateb yr aelodau: Ddaru rhai aelodau o’r clwb fynychu Diwrnod Gwaith
Maes CFfI Mon yn Mona Dydd Sadwrn. Roedd yn ddiwnrod da iawn, gyda
llawer o gystadleuthau gwahanol yn cael eu cynnal. Da iawn i’r clybiau
ddaru gymryd rhan yn y cystadlu.

Adroddiad Misol
Mudiad Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
*Cofiwch fod angen nodi POB gweithgaredd/digwyddiad ar y daflen hon
yn cynnwys nosweithiau codi arian, cystadlaethau sirol a Chymru!! Bydd
angen cyflwyno’r daflen i’r Trefnydd Sirol yn rheolaidd. *

Adroddiad mis Mehefin

Clwb Dwyran

Dyddiad: 4/6/2018
Aelodau yn bresennol: 8
Gwestai/Gweithgaredd: Practis Rali
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
/
Ymateb yr aelodau:

Dyddiad: 5/6/2016
Aelodau yn bresennol: 10
Gwestai/Gweithgaredd: Practis Rali
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
/
Ymateb yr aelodau: Ymarfer heno yn Bodowyr er mwyn darfod y
ystafelloedd mawr a bach. Hefyd, fe ddaru ni gael practis dawnsio ac
gwneud y gwaith crefft.

Dyddiad: 6/6/2018
Aelodau yn bresennol: 8
Gwestai/Gweithgaredd: Practis Rali
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
/
Ymateb yr aelodau: Roedd heno yn noson o hel eitemau ar gyfer yr
ystafelloedd mawr a bach, gyda’r rhai iau yn darfod eu ystafell bach, a’r
rhai hyn yn rhoi y darnau olaf at ei gilydd ir ystafell fawr. Practis
defnyddiol unwaith eto!

Dyddiad: 7/6/2018
Aelodau yn bresennol: (15 o clwb)
Gwestai/Gweithgaredd: Practis Rali
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
/
Ymateb yr aelodau: Heno fe ddaru ni wneud y ‘finishing touches’ a gwyrio
bod gannddyn ni bopeth yn barod erbyn dydd Sadwrn. Hefyd, fe ddaru’r
rhai sy’n cymryd rhan yn y dawnsio, gael ymarfer eu routine.

Dyddiad: 9/6/2018
Aelodau yn bresennol: 15 o clwb
Gwestai/Gweithgaredd: Rali Ffermwyr Ifanc Ynys Mon
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
/
Ymateb yr aelodau: Diwrnod gwych yn cymryd rhan yn y wahanol
gystadleuthau, ble roedd pawb yn cael y cyfle i ddangos eu doniau ac yn cael
y cyfle i drio rhywbeth newydd. Llongyfarchiadau mawr i’r enillwyr, ac i bawb
ddaru gymryd rhan – diwrnod hwylus a roedd pawb wedi mwynhau.

Dyddiad: 9/6/2018
Aelodau yn bresennol: 15 o clwb
Gwestai/Gweithgaredd: Rali CFfI Mon 2018
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
clwb
sir
Cymru
Nodwch…
/
Ymateb yr aelodau: Diwrnod gwych yn cymryd rhan yn y wahanol
gystadleuthau, ble roedd pawb yn cael y cyfle i ddangos eu doniau ac yn cael
y cyfle i drio rhywbeth newydd. Llongyfarchiadau mawr i’r enillwyr, ac i bawb
ddaru gymryd rhan – diwrnod hwylus a roedd pawb wedi mwynhau.

Dyddiad: 18/6/2018
Aelodau yn bresennol: 15 o clwb
Gwestai/Gweithgaredd: Chips a Cerdded yn Llanddwyn
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
/
Ymateb yr aelodau: Noson wedi’w chanslo oherwydd y tywydd.

Dyddiad: 26/6/2018
Aelodau yn bresennol: 15 o clwb
Gwestai/Gweithgaredd: CCB Dwyran
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
/
Ymateb yr aelodau: Noson heno o edrcyh yn nol ar y flwyddyn 2017/18, ethol
swyddogion newydd y clwb a ethol llywydd ar gyfer 2018/19. Hefyd, ddaru
pawb feddwl am aelodau iw enwebu ar gyfer y Sir. Noson weithgar ac wedi
ethol swyddogion newydd i’r clwb.

Adroddiad Misol
Mudiad Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
*Cofiwch fod angen nodi POB gweithgaredd/digwyddiad ar y daflen hon
yn cynnwys nosweithiau codi arian, cystadlaethau sirol a Chymru!! Bydd
angen cyflwyno’r daflen i’r Trefnydd Sirol yn rheolaidd. *

Adroddiad mis Rhagfyr

Clwb Dwyran

Dyddiad: 2/12/2017
Aelodau yn bresennol: 7 o Dwyran
Gwestai/Gweithgaredd: Noson Llywydd a Cadeirydd, Gwesty’r Treaddur
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
Parti
Ymateb yr aelodau: Noson wych heno yn dathlu noson llywydd a
cadeirydd, Sioned a Jane o Glwb Dwyran. Fe ddaru pawb fwynhau’r
noson, yn cynnwys y bwyd, Secret Santa a’r photoboth. Pawb hefyd wedi
mwynhau dawnsio a chymdeithasu, a rhannu ysbryd y Nadolig.

Dyddiad: 4/12/2017
Aelodau yn bresennol: 14
Gwestai/Gweithgaredd: Deuddeg Drws y Dolig – Panto Theatr Fach
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
Taith i
Theatr Fach
Ymateb yr aelodau: Noson wych nos Lun yn gwylio Pantomeim Theatr
Fach. Llongyfarchiadau mawr i’r cynhyrchwyr a’r cast i gyd, gan gynnwys
cyn-aelod o Dwyran, Brenin Gethin 'Pingw' Williams! Pawb wedi mwynhau!

Dyddiad: 10/12/2017
Aelodau yn bresennol: 4 o Dwyran
Gwestai/Gweithgaredd: Noson Garolau CFfI Mon
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
/
Ymateb yr aelodau: Noson dda iawn yn gwrando, canu a mwynhau y noson
garolau wedi’i drefnu gan Cadeirydd Sir. Da iawn i bawb ddaru gymryd
rhan, ac i’r Cadeirydd am gynnal noson wych.

achwedd

Adroddiad Misol
Mudiad Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
*Cofiwch fod angen nodi POB gweithgaredd/digwyddiad ar y daflen hon
yn cynnwys nosweithiau codi arian, cystadlaethau sirol a Chymru!! Bydd
angen cyflwyno’r daflen i’r Trefnydd Sirol yn rheolaidd. *

Adroddiad mis Tachwedd

Clwb Dwyran

Dyddiad: 4/11/2017
Aelodau yn bresennol: 10 o Dwyran
Gwestai/Gweithgaredd: Eisteddfod CFfI Mon
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
/
Ymateb yr aelodau: Diwrnod da iawn yn Eisteddfod y Sir. Pawb wedi
mwynha cystadlu, gwrando a chwerthin! Llongyfarchiadau mawr i bawb
wnaeth gystadlu, i’r rhai ddaeth i’r brig ac i’r rhai syn cystadlu yn Gymru.
Da iawn i Elliw o Glwb Dwyran yn y cystadleuthau cerdd a llenyddiaeth,
ac i bob aelod arall o’r clwb wnaeth gystadlu. Diwrnod gwych a
chymdeithasol!

Dyddiad: 11/11/2017
Aelodau yn bresennol: 5 o Dwyran
Gwestai/Gweithgaredd: Ffair Aeaf Mon
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
/
Ymateb yr aelodau: Diwrod da yn Ffair Aeaf Mon heddiw. Bu cystadlu
eang, cymdeithasu a gweld gwahanol fathau o gynnyrch ogwmpas y

stondinau. Oedd yr aelodau wedi mwynhau y diwrnod. Llongyfarchiadau I
bawb a fuodd yn cystadlu.

Dyddiad: 13/11/17
Aelodau yn bresennol: 12
Gwestai/Gweithgaredd: Noson Teams4U
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
/
Ymateb yr aelodau: Heno, fe ddaru’r clwb rhoi eu noson i wneud bocysys
anrhegion i blant llai ffodus tramor drwy’r elusen Teams4U. Daeth yr
aelodau a gwahanol nwyddau gyda nhw i lenwi’r bocsys ‘sgidia, gan lenwi 4
bocs. Roedd y bocysys yna’n cael eu cludo dramor. Noson braf yn helpu
eraill ac gwneud gwaith tim.

Dyddiad: 20/11/17
Aelodau yn bresennol: 8
Gwestai/Gweithgaredd: Noson Ffilm
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
/
Ymateb yr aelodau: Noson ymlaciol heno yn gwylio ffilm Nadoligaidd. Fe
ddaru’r aelodau fwynhau’r noson, yn cynnwys y danteithion! Roedd yr
aelodau’ credu bod noson fel hyn yn braf i gael ar ol wythnosau prysur
yng nghalendar CFfI.

Dyddiad: 27/11/17
Aelodau yn bresennol: 10
Gwestai/Gweithgaredd: Noson addurno bisgedi Nadolig
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
/
Ymateb yr aelodau: Noson hwylus a gwahanol heno yn addurno bisgedi.
Cafwyd yr aelodau dorri darnau gwahanol o icing, ac yn addurno’r bisgedi gyda
gwahanol bethau. Roedd pawb wedi mwynhau y weithgaredd ac y bisgedi

hefyd! Roedd hyn yn ffordd dda o ddatblygu sgiliau coginio’r aelodau, ac yn
hwyl ar yr un adeg.

Adroddiad Misol
Mudiad Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
*Cofiwch fod angen nodi POB gweithgaredd/digwyddiad ar y daflen hon
yn cynnwys nosweithiau codi arian, cystadlaethau sirol a Chymru!! Bydd
angen cyflwyno’r daflen i’r Trefnydd Sirol yn rheolaidd. *

Adroddiad mis Mawrth 2018

Clwb Dwyran

Dyddiad: 5/3/2018
Aelodau yn bresennol: 10
Gwestai/Gweithgaredd: Siaradwr Hwadd – Hefin y Paramedic
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
/
Ymateb yr aelodau: Noson wych heno gyda diolch Hefin, cyn aelod o
Glwb Dwyran, sydd yn barmedic. Fe ddaru pawb fwynhau gwrando ar
Hefin yn son am ei waith. Cafwyd ddisgrifiad ddiddorol o batrwm gwaith
dyddiol Hefin, yn ogystal a cael gweld ‘kit’ gweithwyr ambiwlans. Cafodd
Deio gyfle i gael profi’r peiriant ECG a cafodd pawb weld beth sydd
mewn bag mae paramedic yn ei gario mewn ambiwlans. I orffen, ddaru
Hefin adrodd ambell i stori ddiddorol am ei waith! Pawb wedi mwynhau,
noson addysgol a diddorol iawn.
Dyddiad: 19/3/2018
Aelodau yn bresennol: 12
Gwestai/Gweithgaredd: Helfa Wyau Pasg a Gwneud Teisennau Pasg
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
/
Ymateb yr aelodau: Noson hwylus heno, i ddathlu’r Pasg yn fuan. I
gychwyn, gosodwyd her i’r aelodau fynd o’amgylch yr ysgol yn hela wyau
oedd wedi’i cuddio ym mhob twll a chornel. Y par gyda’r fwyaf o wyau
oedd yn enill! Yn ail, ddaru ni doddi siocled a gwneud cacennau ‘rice

krispies’ a’u addurno gyda wyau bach pasg. Ddaru pawb fwynhau hela’r
wyau, ac yna fe ddaru pwb fwynhau gwneud ac addurno (a bwyta!) eu
cacennau. Noson hwylus iawn!

Dyddiad: 12/3/2018
Aelodau yn bresennol: 10
Gwestai/Gweithgaredd: Siaradwr Gwadd a Gemau Gwirion
Cyfarfod
Cystadlu
Cystadlu
Codi Arian
Arall.
Clwb
sir
Cymru
Nodwch…
/
Ymateb yr aelodau: I gychwyn y noson fe ddaru Cara o Glwb Penmynydd
ymweld i son am y Fforwm Ieuenctid. Roedd Cara yn hysbysu’r Noson
Moctels ar y 15/3. Roedd dipyn o aelodau a diddordeb ond roedd
ganddyn nhw weithgareddau eraill ymlaen ar y noson. I ddilyn, fe ddaru
pawb ymuno i chwarae gemau gwahanol, gan gynnwys tynnu llun gyda
papur ar y pen, ac trio dal y bocs oddi ar y llawr heb ddefnyddio dwylo!
Pawb wedi mwynhau, ac yn gweld y gemau yn heriol ond yn hwylus!

