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Gwobrau Cenedlaethol 

Gymnasteg Cymru 2014 
 
Gwobrau Cenedlaethol Gymnasteg Cymru 2014 
 
Artistig Merched 
 
Artistig Dynion  
Rhythmig  
Tymblio  
Trampolin  
Aerobig  
Acrobatig 

 
Jolie Ruckley  
Liam Beard  
Abigail Hanford  
Mared Cole  
Zainub Akbar  
Emily James  
Mari Davies, Rhiannon Maine, Hannah 

 

 

Gymnast y Flwyddyn 
 
Artistig Merched  
Artistig Dynion  
Rhythmig  
Tymblio  
Trampolin  
Aerobig  
Acrobatig  
Anabledd Dynion  
Anabledd Merched 
 
Ysgol 

 
Lizzie Beddoe  
Clinton Purnell  
Francesca Jones  
Jac Perry  
Rhianna Andrews  
Georgina Davies  
Sophie Bevan, Katie Jenkins, Allana Sparkes 
 
Brandon Diamond  
Isabell Price  
Lowri Evans 

 

 

Clwb y Flwyddyn 
 
Academi Gymnasteg y Cymoedd 
 

 

Gwirfoddolwr y Flwyddyn 
 
Diane Elphick 
 

 

Hyfforddwr y Flwyddyn 
 
Hyfforddwr Ifanc 

Hyfforddwr Cyfranogiad 

Hyfforddwr Perfformiad 

 
Jadie Edwards  
Luke Carpenter  
Natalie Lucitt-Jenkins 

 

 
Gwobr Cyflawniad Oes 
 
Martine Griffiths 
 

 

Prif Gymnastwraig Y Flwyddyn 
 
Francesca Jones 
 

 

Prif Gymnastwraig Fwyaf Addawol y Flwyddyn 

Zainub Akbar 



Rhagair 
 

Yr adeg yma y llynedd roedd ychydig wythnosau i fynd 

cyn Gemau’r Gymanwlad yn Glasgow, a doedden ni ddim 

yn sylweddoli ein bod ar drothwy ton anferth o 

fuddugoliaeth gymnasteg ar draws llwyfan y byd. Gyda 

chasgliad o fedalau heb eu bath o’r blaen, mi wnaeth 

Glasgow 2014 yn sicr daflu goleuni disglair ar bawb sy’n 

rhan o’n camp gyffrous. Diolch i angerdd ac ymrwymiad y 

tîm, mae’r teulu Gymnasteg Cymru yn parhau i dyfu a 

llewyrchu. Ar ran pawb, mewn blwyddyn anghofiadwy, 

diolch i bob un wnaeth ein cefnogi. 

 
Mae amser wedi hedfan ers yr haf diwethaf ac yn y misoedd 

hynny mae gymnasteg wedi parhau i hwylio ton y Gymanwlad 

gyda llwyddiannau mewn cystadleuthau rhanbarthol, 

cenedlaethol, a rhyngwladol. Gyda thalent newydd yn dod 
 
i’r amlwg bob blwyddyn, ar draws pob disgyblaeth, ein 

cenhadaeth yw sicrhau ein bod yn parhau i feithrin 

talentau gymnastwyr ifanc trwy eu rhoi ar lwybr 

perfformio cyn gynted a phosibl. 

 
Mae Chwaraeon Cymru unwaith eto wedi pofi’n amhrisiadwy i 

rwydwaith clybiau Gymnasteg Cymru. Drwy eu cefnogaeth 

ariannol mae mwy o glybiau nag erioed wedi gallu creu 

strwythurau busnes dyfeisgar, gan helpu i ehangu’r gweithlu, 

gwella cyfleusterau, a lleihau rhestrau aros. 

 
Mae datblygu a chefnogi gymnasteg ar y lefel sylfaenol yn 

parhau yn hollbwysig inni. Rydym wedi gweithio’n galed i 

gyflwyno cystadleuthau datblygiadol newydd, gan sicrhau 

bod mwy o gymunedau ar draws Cymru yn cael y cyfle i 

fwynhau’r cyfoeth y gall gymnasteg ei gynnig, er mwyn 

llythrennedd corfforol a datblygiad personol. 

 

Roedd ein digwyddiad clwb agoriadol adloniadol, 

Gymspire, yn llwyddiant aruthrol, wrth i 527 o gymnastwyr 

o 18 clwb ar draws Cymru gymeryd rhan, tra fod ein 

cystadleuaeth Gymnasteg Anabledd Ysgolion Cymru y 

Rotari wedi denu 416 o blant i gystadlu ar draws 8 rownd 

rhanbarthol, sy’n record. Yn 2014 hefyd y cafwyd peilot 

llwyddiannus i archwilio’r rhwystrau i gyfranogaeth ymysg 

merched o leiafrifoedd ethnig. 

 
Fel corff rheoli, mae ein gwaith caled wedi ei wobrwyo gan 

gydnabyddiaeth glodwiw, gan gynnwys Gwobr Safon Canolradd 

Cydraddoldeb a Lefel 3 Diogelu. Mae’r anrhydeddau yma wedi ail 

gadarnhau mai craidd popeth a wnawn yw rheolaeth gref, 

cydraddoldeb, amrywiaeth, ac arweiniad. 

 

Gyda phroffil ein camp yn parhau i godi a’n gwaddol 

Cymanwladol yn ysbrydoli cenhedlaeth newydd, mae 

gennym fwy o ymrwymiad nag erioed i gefnogi, 

datblygu a dathlu gymnasteg ar draws pob lefel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Helen Phillips  
Cadeirydd 
 
 
 

 

Aelodau’r Bwrdd 
 

Cyfarwyddwr Technegol  
Andrew Morris 

 

Cyfarwyddwr Aelodaeth  
Dorothy Neyland MBE 

 

Rheolwr Cyllid  
David Vickery 

 

Cyfarwyddwr Datblygu  
Elaine McNish 

 

Cyfarwyddwr Cyfreithiol  
Tracey Singlehurst-Ward 

 

Cyfarwyddwr Datblygu  
Barbara Beedham 

 

Cyfarwyddwr Gweithlu  
Bev Smith 



Adroddiad y Prif Weithredwr 
 
 

“Nid trwy hud a lledrith y mae gwireddu breuddwyd, 

mae angen chwys, penderfyniad, a gwaith caled” 

 
2014 yn sicr, oedd y flwyddyn y daeth breuddwyd sawl 

gymnast Cymreig yn wir. Yn yr adroddiad hwn union 12 mis 

nôl dywedais mai paratoi oedd blaenoriaeth y flwyddyn gynt; 

paratoi ar gyfer Gemau’r Gymanwlad a pharatoi am dyfiant 

drwy ein cynlluniau gweithlu – ac mi wnaeth y paratoi 

rhagorol hwn, gwaith caled, a phenderfyniad, yn sicr ddwyn y 

ffrwyth mwyaf melys yn 2014. 

 

Am flwyddyn hanesyddol i Gymnasteg Cymru – 

llwyddiant digyffelyb ar bob ffrynt. 

 
Mae stori ledrithiol Glasgow – Frankie Jones yn cario baner 

Cymru yn y Seremoni Agoriadol, Frankie Jones yn ennill 

medal gyntaf Cymru, wedyn Medal Aur gyntaf Cymru, wedyn 

yr anrhydedd anferth o ennill Gwobr David Dixon am Athletwr 

Mwyaf Ysbrydoledig y Gemau. Enillodd Gymnasteg Cymru 10 

o fedalau Cymru – perfformiad tîm cyfan anhygoel gan Dîm 

Artistig y Merched i ennill Efydd ac Efydd unigol i Georgina 

Hockenhull. Mi wnaeth yr helfa Rythmig ymestyn i 6 medal i 

Frankie, Gwobr Tîm Arian, a 2 Efydd I Laura Halford. Cafodd 

Tîm Artistig y Dynion eu canlyniadau gorau erioed hefyd. 

 

Tîm Gymnasteg Cymru oedd tîm y gemau ar bob lefel 

– y gamp fwyaf llwyddiannus – a heb amheuaeth, yr 

un gafodd y gefnogaeth fwyaf gan gyd aelodau’r tîm, 

y staff llafar ac emosiynol, a rhieni, hyfforddwyr clwb, 

aelodau a ffrindiau yr un mor angerddol. 

 

Am y llwyddiant yma, rhaid imi ddiolch, o waelod calon, i 

Dîm Perfformiad GC, yr hyfforddwyr, y gymnastwyr, ac yn 

bwysig iawn, Chwaraeon Cymru. Heb eu staff cefnogi, 

a’u cymorth o ran cyfleusterau a buddsoddiad, - byddai 

ein llwyddiant yn 2014 yn dal yn freuddwyd. 

 
Ond roedd ‘na straeon eraill wnaeth Glasgow 2014 yn 

Gemau Gymnasteg Cymru. Dwi’n cofio Oliver Hides yn gofyn 

imi, mewn un o nifer o gyfweliadau boreuol ar Radio Wales, - 

Oeddwn i’n gwybod mai secwinau a leotardau oedd Gwisg 

Genedlaethol Newydd Cymru? Negeseuon trydar gan 

ohebydd pêl-droed a rygbi Cymru yn dweud mai Gymnasteg 

bellach, oedd Camp Genedlaethol Cymru, ond yn bwysicaf 

oll, y nifer o ffrindiau a phobl ddangosodd luniau imi o’u plant 

ifanc, wyrion a wyresau, oedd eisiau bod yn gymnastwyr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rhian Gibson   
Prif Weithredwr, Gymnasteg Cymru 

 
 

 

Roeddem wedi gobeithio am lwyddiant ac wedi paratoi’n 

drwyadl i dyfu ein clybiau – yn arbennig yn y Ddisgyblaeth 

Rythmig, i ddelio a’r galw yn ein camp sylfaenol. Ac wrth iddyn 

nhw guro ar ddrysau’r clybiau, mae ein aelodaeth ‘nawr dros 

16,000, cynnydd o dros 260% mewn 3 blynedd, mae cyfranogi 

ar ei lefel uchaf erioed, fel y mae’r diddordeb a’r galw. 

 
Mae llwyddiant gymnasteg yn 2014 yn cwmpasu ein holl waith – 

mae mwy o glybiau wedi symud i gyfleusterau parhaol pwrpasol, 

yn gweithio fel Mentrau Cymdeithasol neu Fodelau Busnes eraill 
 
– gan sicrhau profiad gwych i gymnastwyr ifanc sy’n 

cychwyn eu Taith Chwaraeon ac yn cyfrannu’n sylweddol 

at gael “Pob plentyn i ffoli ar chwaraeon gydol eu hoes’. 

Mae gennym weithlu cryfach gyda mwy o hyffordwyr nag 

erioed i feithrin y nifer cynyddol o gymnastwyr. 



Rydym wedi ymestyn at, a chyfathrebu â chymunedau sydd 

ddim yn y gorffennol wedi blasu gymnasteg. Mae gen i 

falchder arbennig yn ein Cynllun Ysgol Mount Stuart. Ei 

fwriad yw diddori merched o Gymunedau Du a Lleiafrifoedd 

Ethnig yn ein Camp. Fe gynhalion ni beilot blwyddyn mewn 

partneriaeth ag Amrywiaeth Cymru a’r Ysgol. Mae 24 o 

ferched yn mwynhau gymnasteg yn wythnosol, Mamau 
 
a Chwiorydd yn ymwneud â’r clwb, ac yn gynnar yn 2015 

enillodd y cynllun ymorthdal Galw am Weithredu Chwaraeon 

Cymru – fydd yn galluogi’r peilot i gyrraedd ei nôd terfynol o 

dyfu a chynnal Clwb Gymnasteg yn NhreBiwt, Caerdydd, a 

drefnir gan y Gymuned ar gyfer y Gymuned. 

 
Roedd y gwaith yma hefyd yn tanlinellu rhan o’n 

ymrwymiad i amrywiaeth, cynwysoldeb, a chydraddoldeb. 

GC yw’r Corff Llywodraethol Cenedlaethol 1af yng 

Nghymru i gyrraedd Safon Canolradd Cydraddoldeb. Fe 

barhawn i gydweithio gyda Chomishiwn yr Iaith Gymraeg 

a’r Urdd, i wella ein Darpariaeth Iaith Gymraeg. Mae 

Rheolaeth Gref ac Arweiniad yn parhau yn graidd i bopeth 

a wnawn, ac mae’n allweddol i’n llwyddiant. 

 

Mae llwyddiant y Gamp ac Unigolion o fewn y Gamp wedi 

ei gydnabod – gan sicrhau ein bod yn sefydlu modelau rôl 

benywaidd ar gyfer merched yng Nghampau Cymru. 

Derbyniwyd Frankie Jones i Oriel Enwogion Chwaraeon 

Cymru, enillodd Laura Halford Gampwraig Iau y Flwyddyn 

Carwyn James. Jo Coombs oedd Hyfforddwraig Gymreig 

y Flwyddyn. Roedd Gymnasteg Cymru yn rownd derfynol 

Corff Llywodraethol y Flwyddyn,- Hyfforddi Chwaraeon y 

DU, ac mi enillodd Frankie a’i hyfforddwyr y Gadwyn 

Hyfforddi yn yr un Gwobrau. 

Do, yn 2014 daeth breuddwyd yn wir, ond yn Gymnasteg Cymru, 

mi wnawn mwy na breuddwydio. Fe osodwn amcanion ac 

uchelgeisiau mawr i ni’n hunain, mae’r rhain eisoes wedi eu 

gosod ar gyfer y Cylchoedd Cymanwlad nesaf. Byddwn yn cyfleu 

Strategaeth Cymunedau a Phencampwyr newydd, - i fynd a’n 

gweithlu, clybiau a chymunedau i gam nesaf ein datblygiad wrth 

inni geisio sicrhau, i bob plentyn yng Nghymru, y cyfle i ddysgu, 

mwynhau, a bod yn gorfforol llythrennog drwy ein Camp graidd, - 

Gymnasteg. 
 
 
Gallwn wneud hyn dim ond gyda chefnogaeth, gwaith caled, ac 

ymrwymiad barhaus ein clybiau, hyfforddwyr, gwirfoddolwyr, a 

gymnastwyr. Am yr holl rydych wedi ei gyfrannu dros y 

blynyddoedd ry’n ni yn Gymnasteg Cymru yn fythol ddiolchgar, a 

gobeithiwn yn ddiffuant y byddwch yn parhau gyda ni ar y daith 

gyffrous a phwysig hon yn 2015 a thu hwnt. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adroddiad Perfformiad 

a Rhagoriaeth 
 

Yn ystod hanner cyntaf y cyfnod, fe ganolbwyntiodd y Tîm 

Perfformiad yn bennaf ar Gemau’r Gymanwlad yn 

Glasgow, a chyrraedd ein targedau uchelgeisiol. Yn dilyn y 

Gemau a’r adolygiad wedyn, mae’r tîm wedi bod yn gosod 

yn eu lle y blociau adeiladu a’r strwythur sydd eu hangen i 

gynnal llwyddiant ar draws y cylch nesaf a thu hwnt. 

 
Fel yr arweinydd ar gyfer y Tîm Perfformiad roedd gweld y 

llwyddiant yn y Gemau yn fater o falchder ac anrhydedd. Rhaid 

nodi’n arbennig yr ysbryd tîm a grewyd yn y Gemau. Mi wnaeth 

y gymnastwyr, hyfforddwyr, staff cefnogol, a’r teulu Gymnasteg 

aeth i Glasgow sichrau profiad gwirioneddol arbennig. 

 

Yn ychwanegol, mae pob disgyblaeth Gymnasteg Cymru, 

yn y maes perfformio, yn parhau i godi safonau, a naill ai yn 

cynnal neu’n gwella canlyniadau bob blwyddyn. I barhau 

hyn mae pob un o’r pwyllgorau technegol sy’n datblygu’r 

ddisgyblaeth yn gweithio’n galed i sefydlu strwythurau clir 

fydd yn symud eu disgyblaeth ymlaen. 

 
 

Glasgow 2014 
 

Targedau a osodwyd = 3-5 medal; Cyflawnwyd 10 medal, 

1 aur, 5 arian, 4 efydd, ar draws disgyblaethau Rhythmig 

ac Artistig Merched. Gymnasteg Cymru oedd y corff 

llywodraethol mwyaf llwyddiannus ar draws Tîm Cymru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jo Coombs  
Pennaeth Perfformiad a Rhagoriaeth 

 
 

 

Daeth y canlyniadau syfrdanol yn Glasgow 2014 yn sgil 

cynllunio ardderchog, paratoi trylwyr, sylw i fanylion, a gwaith 

caled gan hyfforddwyr a gymnastwyr. Mi wnaeth GC addewid i 

beidio gadael Glasgow gydag unrhyw ffactorau ‘beth os’. Mewn 

gwirionedd, cyflawnodd GC ymhell y tu hwnt i ddisgwyliadau. 

 
Er mwyn cynnal ac adeiladu ar y llwyddiant yma mae angen i 

GC fod yn uchelgeisiol a chreu adeiladwaith o safon byd 

eang dros y 4 blynedd nesaf fydd yn cyfrannu i raglenni PF a 

datblygu yn rheolaidd, gymnastwyr potensial podiwm i Gymru 

a PF ar lefelau Y Gymanwlad, Ewrob, Y Byd, a’r Olympau. 



 
Er mwyn cyflawni’r uchelgeisiau a’r nodau yma, mi wnaeth 

GC gynnal adolygiad o’r cylch 4 blynedd arweiniodd at 

Glasgow 2014. Cafodd 9 argymhelliad allweddol sy’n 

hollbwysig i GC gyrraedd ei amcanion uchelgeisiol: 

 

• Hyfforddiant a darpariaeth staff cefnogol sy’n gymwys i 

bob disgyblaeth fydd yn cadw’r gymnastwyr yn 

perfformio ar y lefel uchaf 

 

• Darpariaeth cyfleusterau llawn amser gyda’r lefelau 

priodol o offer 

 

• Rhaglen ganolog i gynnwys addysg a darpariaeth llety 

 

• Rhaglenni hyfforddi a chystadlu sy’n adlewyrchu 

lleoliad Gemau nesa’r Gymanwlad 

 

• Mwy o fuddsoddi mewn rhaglenni talent er mwyn 

adnabod, datblygu, a chynnal lefelau perfformiad i 

Gemau’r Gymanwlad 2022 & 2026 

 

• Pecynnau cefnogi priodol i athletwyr unigol i sicrhau 

bod gymnastwyr dewisol yn gallu paratoi a chystadlu 

ar y lefel uchaf 

 
• Cefnogaeth feddygol sy’n adlewyrchu anghenion Gymnasteg 

 

• Datblygu system wefannol i sicrhau’r safon 

uchaf o gyfathrebu, cynllunio, a monitro 

 
• Parhau’r bartneriaeth gyda Gymnasteg Prydain i sicrhau 

fod gymnastwyr Cymru yn cael mynediad i lwybrau 

perfformio PF, ac yn cael eu dewis i gystadlu ynddyn nhw. 

Digwyddiadau Rhyngwladol  

 

Rhwng Ebrill 2014 a Mawrth 2015 bu Cymru’n cymeryd rhan 

mewn 13 o ddigwyddiadau rhyngwladol ar draws 5 disgyblaeth – 

Acro, Artistig Dynion, Rhythmig, Trampolinio, ac Artistig Merched. 

Cafwyd safleoedd podiwm mewn 12 o’r 13 digwyddiad [92%], 

cynnydd o 5% ers 2014, gan gadarnhau’r potensial y mae’r 

disgyblaethau yma yn dangos o hyd, i gyrraedd y targed o safle 

podiwm ymhob digwyddiad rhyngwladol erbyn 2020. 

 

Hefyd, roedd gan Rhythmig, Trampolinio, Tymblio, ac Artistig 

Merched gymnastwyr yn cynrychioli PF mewn digwyddiadau 

rhyngwladol ar lefel uchel gan gynnwys Cwpanau y Byd, 

Ewrob, Grwpiau Oedran Byd, a Phencampwriaethau Byd. 

 

Ar lefel Pencampwriaeth Prydain, mae Cymru’n parhau i 

wneud marc. Cafwyd medalau yn y disbyglaethau 

Olympaidd yn Rhythmig, Trampolinio, ac Artistig Merched. 

Hefyd ar draws nifer o ddisgyblaethau, mi wnaeth nifer 

mwy o gymnastywr gyrraedd rowndiau terfynol offer. 

 

System safon byd sy’n canfod a meithrin talent 

 

Mae rhaglenni talent ar gyfer y gymnastwyr iau er mwyn sicrhau 

olyniaeth gymnastwyr elite yn parhau yn Artistig Merched, wedi 

ymestyn i Artistig Dynion, ac yn fwy diweddar, i Gymnasteg 

Rhythmig. Mae canlyniadau’r rhain yn dangos cynnydd yn y 

dewisiadau i sgwad Prydain ymhob un o’r 3 disgyblaeth. 

 

Mae Gymnasteg Cymru nawr wedi cyflogi Rheolwr 

Datblygu Talent Perfformio i ganolbwyntio ar reoli’r 

rhaglenni talent a sicrhau ein bod yn datblygu a chynnal 

potensial ar gyfer dewisiadau uchel berfformio y dyfodol. 

 

Pob gymnast cystadleuol, hyfforddwyr, 

beirniaid, a gwirfoddolwyr yn cael profiad o 

ddigwyddiad safonol 

 

Mae Gymnasteg Cymru wedi cynnal rhaglen lawn o 

ddigwyddiadau cartref gyda chymorth trefnwyr cystadleuthau 

y pwyllgor technegol. Mae’r gwirfoddolwyr yma yn gwneud 

gwaith gwych yn darparu cyfleoedd i gymnastwyr o bob lefel, 

ac mae nhw’n haeddu canmoliaeth. 

 
Yn 2014 a 2015 bu buddsoddi parhaus gan Gymnasteg Cymru 

mewn digwyddiadau dewisol er mwyn arddangos ein camp 
 
a chodi’r proffil. Roedd y rhain yn cynnwys y Noson Gwobrau 

Blynyddol, Pencampwriaethau Artistig Merched a Dynion, 

Pencampwriaethau Rhythmig Cymreig, Aerobeg Gymreig Agored, a 

Gymeisteddfod. Mi wnaeth newidiadau i’r rhain ddenu mwy 
 
o gyfranogwyr a nifer o gymnastwyr uchel eu proffil. 

Roedden nhw hefyd yn ddigwyddiadau cynulleidfaol 

ardderchog i gymnastwyr uchelgeisiol. 

 
Yn rhyngwladol cafodd y Cwpan Celtaidd Blynyddol i Gymnasteg 

Artistig Dynion a Menywod ei lwyfannu gan Gymnasteg Cymru. 



Adroddiad Datblygu 
 
Bu 2014 yn flwyddyn lwyddiannus arall i ddatblygiad gymnasteg. 

Mi wnaeth gweithredu ein cynlluniau yn y gwaith paratoi ar gyfer 

Gemau’r Gymanwlad 2014 a’n gwaith gwaddol barhau i 

ddatblygu’n gyflym. Gwelwyd tystiolaeth glir o hyn ar draws 

Cymru wrth i Glybiau fabwysiadu’r mentrau a’r rhaglenni 

newydd. Buddsoddwyd yn gryf mewn cyfleusterau, a phenodi a 

datblygu parhaus ein gweithlu o ran hyfforddwyr a swyddogion a 

chafodd mwy o gyfleoedd cystadlu sylfaenol eu creu. 

 
Yn rhan o’r datblygiadau a’r tyfiant yma oedd neges gref o gynnal 

y tyfiant eithriadol mewn aelodaeth welwyd yn y gamp dros y 

blynyddoedd diwethaf. Mi wnaeth llwyddiant gymnastwyr Cymru 

yn Gemau’r Gymanwlad sicrhau nad pylu, ond parhau 
 
I fynd o nerth I nerth, wnaeth cyffro a’r angerdd yn y gamp. 

Blaenoriaeth y flwyddyn hon fu sefydlogi strwythur y 

clybiau, tra’n cynnig safon uchel o wasanaeth cwsmer, - 

hyd yn oed wedyn, mae’n aelodaeth wedi cyrraedd 16,186, 

sydd heb ei debyg o’r blaen. 

 

Cyfleusterau 

 

Bu ymdrechion i wella cyfleusterau yn ffocws mawr inni, gyda 

5 clwb yn llwyddo i symud i ganolfannau mwy gyda newid 

mewn strwythurau cyfreithiol. Mae cyfanswm o £430,000 wedi 

ei fuddsoddi yn y cynlluniau yma mewn partneriaeth â 

Chwaraeon Cymru, a’r Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol, i 

enwi ond rhai. Dyw’r ffigurau yma ddim yn cynnwys yr 

ymdrechion codi arian anhygoel gan bob un o’r clybiau yma, 

sydd oll yn unigol wedi codi tua £15,000. Mae pob datblygiad 

eisoes yn dangos canlyniadau aelodaeth addawol. Mae nifer 

mwy o glybiau yn anelu at symud canolfannau yn 2014 ac 

wedi bod yn gosod seiliau sefydlog, i’w cwblhau yn 2015/16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sarah Jones   
Pennaeth Datblygu 

 
 

 

Gweithlu 

 

Blaenoriaeth y flwyddyn oedd sefydlogi a chryfhau y 

rhaglen datblygu gweithlu. Roedd angen ailasesu y tyfiant 

sylweddol mewn cynigion cyrsiau o 130 cwrs yn 2013, o 

ran maint ac ymarferoldeb. Yn 2014 cafodd y rhaglen 

weithlu ei symleiddio, gan gynnig 103 o gyrsiau. Roedd 

hyn yn cynnwys diwygio’r rhaglen gyfleu sy’n fwy effeithiol, 

effeithlon, ac yn fwy cynaliadwy, tra’n cynnig y dewis 

mwyaf eang i’n aelodaeth. Llwyddodd y diwygio i sicrhau 

ffigwr da o gyfranogaeth sef bron i 1,000 o unigolion. 



Mae rhaglenni gwaddol Gemau’r Gymanwlad yn parhau gydag 

ail gam Gwaddol Rhythmig gyda 9 ymgeisydd o Glybiau Cymru 

yn mynychu’r UKCC2; ac ymgeiswyr o’r 6 clwb cyntaf a 3 chlwb 

newydd yn mynychu o’r rhaglen Gwaddol Rhythmig UKCC1. 

 

Dan y rhaglen Beirniadu Gwaddol cafodd 50 o feirniaid 

ychwanegol eu hyfforddi eleni yn rhanbarthol a 

chenedlaethol., cynnydd ychwanegol o 48%. Mae hyn yn 

dangos fod y rhaglen gyfan nawr wedi cefnogi cynnydd o 

280% mewn beirniaid rhanbarthol a chenedlaethol. 

 

Diogelu 

 

Mae ein gwaith i greu a sicrhau amgylchedd diogel i’n 

gymnastwyr wedi parhau gyda sioeau ffordd ar gyfer 

swyddogion llês y Clybiau, sy’n gwella sgiliau ac yn addysgu, ac 

mae nhw’n parhau i gael adborth cadarnhaol o ran eu gwerth. 

Mae gennym gysylltiad gyda Gymnasteg Prydain i roi arweiniad 

clir a rheolaidd, a chefnogaeth. Fe basiodd Gymnasteg Cymru 

yr adolygiad ôl-safonau gyda’r CPSU a Chwaraeon Cymru i 

sicrhau fod y corff yn gweithredu yn dilyn yr arferion gorau. 

 

Sylfeini 

 

Roedd cyfleoedd sylfaenol yn flaenoriaeth unwaith eto gyda’r tîm 

datblygu yn cynyddu nifer y cyfleoedd i gymnastwyr gystadlu, yn 

dilyn y cyflwyniad llwyddiannus yn y cystadleuthau ardal 

rhagarweiniol yn 2013. Lansiwyd y digwyddiadau Gymspire yn 

2014. Fe gynyddodd hyn cyfleoedd cyfranogi sylfaenol i 8 ar 

draws Cymru. Yn nigwyddiadau Gymspire bu 527 o gymnastwyr 

yn cymeryd rhan o 18 clwb. Roedd 29 o glybiau gwahanol 
 
yn rhan o’r cyfuniad o gystadleuthau ardal rhagarweiniol a’r 

digwyddiad cenedlaethol, gyda 1046 o gymnastwyr yn cymeryd 

rhan, ac eleni felly cafwyd y nifer uchaf o geisiadau yn y 

Cystadleuthau Rhagarweiniol, gyda 419 o gymnastwyr. Roedd 

ein pencampwriaethau anabledd yn llwyddiant unwaith eto eleni 

gyda lefel uchel o dros 500 o gymnastwyr anabl yn cymeryd rhan. 

Yn y flwyddyn hon hefyd y cafwyd cam nesaf o weithio ar y cyd 

gyda Coleg Caerdydd a’r Fro, gyda’r myfyrwyr yn cydlynu ac yn 

arwain nifer o’r rowndiau rhanbarthol ac yn helpu gyda threfniant 

llwyddiannus y rownd derfynol yng Nghaerdydd. 

 

Cydweithredu 

 

Yn 2014 edrychodd Gymnasteg Cymru y tu hwnt i bartneriaid 

traddodiadol, gyda’r bartneriath llwyddiannus gyda Amrywiaeth 

Cymru, rydym hefyd wedi gweld cynlluniau cymunedol yn 

ymwneud â Cymunedau’n Gyntaf, a StreetGames. Eleni hefyd fe 

barhawyd y gefnogaeth i’r Urdd gyda’i cystadleuaeth ysgolion yn 

Aberystwyth a Gemau Cymru a pharhau hefyd wnaeth ein 

partneriaeth hir gyda’r Clwb Rotari a Chwaraeon Anabledd 

Cymru. O ran partneru gyda busnes mae ein perthynas gyda 

sefydliadau fel Busnes Cymru a Chanolfan Gydweithredol Cymru 

wedi parhau i gynnig arweiniad a chefnogaeth gref. 



Mentrau Cymdeithasol 
 

Datblygu Cyfleusterau 

 

Yn y flwyddyn ddiwethaf gwelsom gynnydd sylweddol yn y nifer 

o glybiau, sy’n rhan o Gymnasteg Cymru, yn mabwysiadu 

amryw fodelau busnes i weithredu fel menter gymdeithasol. 

Trwy weithio gyda sefydliadau deinamig fel Busnes Cymru a 

Canolfan Cydweithredol Cymru, bu’n bosib i glybiau arwchilio 

ffyrdd newydd o ennill statws mwy proffesiynol o ran y gyfraith 

a rheolaeth – boed yn Gwmni Cyfyngedig Trwy Warant 

cofrestredig, Cwmni Budd y Gymuned, neu’n elusen. 

 

Beth felly yw menter gymdeithasol? Busnes sy’n ceisio 

gwella a chefnogi’r gymuned, mynd i’r afael â materion 

cymdeithasol, a chyfoethogi bywydau y bobl sy’n ei 

ddefnyddio. Mae’r elw’n cael ei ailfuddsoddi yn y busnes, 

felly pan bod y busnes yn elwa, mae’r gymdeithas yn elwa. 

 
Diolch i’r cynnydd dramatig ym mhroffil ein camp ers Llundain 

2012, mae Gymnasteg Cymru wedi cydnabod fod clybiau yn 

ei chael hi’n anodd dygymod â’r cynnydd mewn aelodau. Ein 

nôd yn 2014 oedd eu cynorthwyo trwy gynlluniau datblygu 

cyfleusterau. Boed hwnnw’n glwb yn gweithio o ganolfan 

hamdden yn symud i uned ddiwydiannol, neu glwb sy’n syml 

iawn wedi tyfu’n rhy fawr i’w leoliad presennol, rydym wedi 

hwyluso’r cyfathrebu rhwng partneriaid allanol i sicrhau 

cynaliadwyedd a llwyddiant y cynlluniau yma. 

 
Mae cymorthdaliadau wedi helpu ein clybiau i gael cyfleusterau 

pwrpasol sy’n darparu amgylcheddau gwell a mwy diogel ar 

gyfer hyfforddi. Yn ei dro mae hyn yn darparu gwell profiad 

gymnastig i blant a phobl ifanc sy’n ymwneud a’n camp. Gyda 

hyn y daw cynnydd mewn aelodaeth, cyfleoedd cyflogi newydd, 

a chanolbwynt deinamig i’r gymuned. 

 

Mae clybiau ddaeth yn fentrau cymdeithasol yn y 12 mis 

diwethaf yn cynnwys Clwb Gymnasteg Somersault a Chlwb 

Planed Gymnnasteg, y ddau yng Nghaerdydd, Clwb 

Gymnasteg Ynys Môn, Clwb Gymnasteg Dreigiau Maldwyn 

yn Y Drenewydd, a Chanolfan Gymnasteg Abertawe. 

 

Does dim amheuaeth y bydd mabwysiadu modelau 

busnes priodol, a chynllunio clir a gofalus, yn chware rhan 

mawr yn nyfodol campau cymunedol cynaliadwy. Bydd 

Gymnasteg Cymru yn parhau i gefnogi mwy o glybiau yn 

eu datblygiad, gyda’r bwriad o weld mwy o glybiau yn 

ganolog i gymunedau lleol ar draws Cymru. 

 

 

Clwb Gymnasteg Somersault 
 

- Caerdydd 
 
 

• Daeth yn Gwmni Budd y Gymuned Medi 2014 

 

• £29,000 Grant Datblygu Chwaraeon Cymru 

 

• Ail leoli i adeilad pwrpasol 12,000 tr. sg. 

 

• Amserlen dosbarth eang nawr yn cynnig 

mwy o ddisgyblaethau 

 

• Galw am ddau aelod newydd o staff llawn amser 
 
 
 

 

Clwb Gymnasteg Dreigiau Maldwyn 
 

- Powys 
 
 

• Daeth yn Gwmni Cyfyngedig trwy Warant 

 

• £24,000 Grant Datblygu Chwaraeon Cymru, 

£4316 cronfa Laura Ashley ar gyfer offer newydd 

 

• Wedi codi £25,000 o arian ychwanegol 

 

• Y ganolfan gymnasteg wledig gyntaf yng Nghymru 

 

• Cyfle ar gyfer prentis hyfforddwr 
 
 
 

 

Clwb Gymnasteg Ynys Môn 
 

- Ynys Môn 
 
 

• Daeth yn Gwmni Cyfyngedig trwy Warant 

Chwefror 2014 

 
• £24,000 Grant Datblygu Chwaraeon Cymru, £9,000 

Magnox a £33,000 grant gymuned leol VVP 

 

• Symud o ganolfan hamdden i adeilad 

pwrpasol yng Nghaergybi 

 

• Cynnydd aelodaeth o 41 i 261 ers Chwefror 2014 

 

• £17,000 wedi ei godi i helpu gyda’r symud adeilad 

 

• Wedi cyflogi Rheolwr newydd 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fy Nghymanwlad I 
 

Roedd fy siwrne i Glasgow yn ddigon astrus. Reodd gen i bob 

bwriad wedi Llundain 2012 i ymddeol, wedi cael llawdriniaeth ar 

fy nghlun, ond fy hyfforddwraig Jo Coombs wnaeth fy argyhoeddi 

i ddechrau hyfforddi eto ar ôl gwella. Dyna’r penderfyniad gorau 

wnes i erioed! Ym mis Mai 2014 mi wnes i gystadlu ym 

Mhencampwriaethau Rhythmig Prydain ond wnes i ddim 

perfformio gystal ag oeddwn wedi gobeithio. Ond o edrych nôl, 

roedd hynny’n fendith, gan imi adael gyda chymhelliad newydd i 

ail ffocysu ac anelu’n uwch ar gyfer y Gemau. 

 
Ddim tan y cinio pob lwc gynhaliwyd i dîm Gymnasteg Cymru y 

dechreuodd y disgwyliadau ar gyfer y Gemau. Wedi pythefnos 

mewn gwersyll hyfforddi yn Barcelona, roedd gen i hyder yn fy 

rhaglenni. Fe gyrhaeddon ni’r Pentref bedwar diwrnod cyn i’r 

gystadleuaeth gychwyn ar gyfer hyfforddiant podiwm, a chyfle i 

ddod yn gyfarwydd â maint yr Hydro Arena. 

 

Roedd mynd i mewn I’r stadiwm yn cario baner Cymru yn 

y Seremoni Agoriadol yn foment arbennig iawn. Doedd 

gen i ddim syniad ‘mod I wedi cael fy newis tan y diwrnod 

cynt felly doedd dim amser i fod yn nerfus! Dwi’n cofio bod 

y dorf yn anhygoel a’r awyrgylch yn drydanol. 

 
Fe ddechreuon ni gystadlu y bore wedyn. Roedd yn ddiwrnod 

o gymhwyso dwys a nerfus, ond mi wnes i sicrhau fy lle yn y 

rowndiau terfynol ar gyfer yr ‘ar y cyfan’ a phob offer unigol. 

 
Cawsom gystadleuaeth tîm arbennig, ac fe orffennodd y diwrnod 

cyntaf gyda’r newyddion anhygoel fod Laura Halford, Nikara 

Jenkins a minnau wedi ennill medal arian yn y gystadleuaeth tîm. 

Roedd sefyll ar y podiwm gyda’r merched wrth fy ochr yn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

deimlad hyfryd. Roedd y ffaith mai hwn hefyd oedd medal 

cynta’r Gemau i Gymru yn ei wneud yn fwy arbennig fyth. 

Gyda diwrnod mawr arall i edrych mlaen ato, gohiriwyd y 

dathlu ar gyfer ffisiotherapi, bath iâ, a bwyd, cyn clwydo. 

 
Dechreuodd yr ail ddiwrnod gyda rowndiau terfynol ‘ar y cyfan’ 

lle cafodd Laura Efydd, a minnau Arian. Roedd gweld y ddwy 

faner Gymreig yn cael eu codi yn foment emosiynol i bawb. 

 
Ar drothwy rowndiau terfynol yr offer unigol, ar ddiwrnod ola’r 

gystadleuaeth, ro’n i wrth fy modd yn barod a’n llwyddiant, ond 

doedd dim modd dychmygu bod cymaint mwy i ddod! 

 

Erbyn amser cinio ro’n i wedi ennill tair medal arian 

arall am fy rhaglenni cylchyn, ffyn a phêl, ac yn y 

diwedd, y fedal aur hollbwysig honno gyda’r rhuban. 

Diweddglo mor felys i’r gystadleuaeth. 

 

Aeth gweddill y dydd heibio mewn niwl o gyfweliadau 

cyfryngol a dathlu. Arhosais tan ddiwedd y Gemau i 

gefnogi’r gymnastwyr eraill o Gymru – roedd yn gyfle 

hyfryd i ymlacio a mwynhau gweddill y Gemau fel gwyliwr. 

 
Yr eisin olaf ar fy nghacen Gymanwlad oedd derbyn Gwobr 

David Dixon yn y Seremoni Gloi. Doedd neb yn gwybod, [ddim 

hyd yn oed fy hyfforddwyr!], felly roedd golwg sioc a balchder ar 

fy wyneb pan gerddais i mewn i’r stadiwm. Heb os, uchafbwynt fy 

ngyrfa gymnastig, a moment wna’i byth anghofio. 

 

 

Frankie Jones 



Swyddogion Datblygu Clybiau 
 

Uchafbwyntiau 

 
 
 
 

Gogledd   
Ceri Sass 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gorllewin 
Victoria Jones 

 

• Nifer y clybiau 

presennol – 24 

 
• Cynnydd Aelodaeth – 602 

 

• Cystadleuthau – 9 

 

• Academi Gymnasteg 

Elements yn parhau i dyfu 

ac wedi gweld cynnydd o 

91 aelod 

 
• Clybiau yn y Gorllewin wedi 

sicrhau cyfanswm o £23,309 

o’r Gist Gymunedol, tra fod 

Canolfan Gymnasteg 

Abertawe, Dreigiau Maldwyn, 

ac Ysgol Gymnasteg Rees 

wedi sicrhau cyfanswm o 

£71,153 o arian grantiau 

datblygu 

 

• Rhythmig Llanelli wedi 

gweld cynnydd o 62% mewn 

aelodaeth clwb wrth i 

hyfforddwyr ychwanegol gael 

eu cymhwyso fel rhan o’r 

cynllun Gwaddol Rhythmig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De Canolog 
Holly Broad 

 
• Academi Gymnasteg y 

Cymoedd wedi mwy na dyblu 

eu haelodaeth ers Ebrill 2014, 

sydd ar hyn o bryd dros 1100 

aelod. Mae’r clwb yn parhau i 

dyfu a datblygu yn ei ganolfan 

yn ardal Crumlin, yn ogystal 
 
a sesiynau eraill ar 

draws Caerffili, Blaenau 

Gwent a Thorfaen. 

 

• Mae Clwb Gymnasteg 

Bedwas wedi llwyddo i gael 

100 o aelodau ychwanegol 

ers Ebrill 2014 ac mae’r 

clwb yn parhau i gryfhau ei 

adeiladwaith. 

 
• Mi wnaeth 368 o 

gymnastwyr o 9 clwb 

gwahanol gymeryd rhan ym 

Mhencampwriaethau 

Datblygiad De Canolog GC. 

 

• Cynnydd Aelodaeth 

Flynyddol o 498 

 

• Nifer o glybiau – 22 

 

• Cyfleoedd cystadlu 

De Canolog – 9 

 

• Clwb Gymnasteg Ynys 

Môn wedi symud i’w canolfan 

bwrpasol yng Nghaergybi, 

gyda bron i 300 o aelodau 

bellach, a chynnydd mewn 

amserlen dosbarth 

 
• Dros 400 o gymnastwyr 

wedi cymeryd rhan yn y 2 

gystadleuaeth ddatblygu yn y 

Gogledd – Cystadleuaeth 

Rhagbrofol Ardal a Gymspire 

 

• 3 clwb newydd wedi 

cofrestru yn yr ardal, gan ddod 

a chyfanswm nifer y clybiau 
 
i 22 

 

• 50 o Arweinyddion 

Campau sydd nawr yn 

cefnogi eu clybiau ac yn 

helpu i godi cyfranogaeth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De Ddwyrain 
Aled Jones 

 
• Cynnydd aelodaeth ers 2014 

– 380 o aelodau newydd 

 
• Mae Planed Gymnasteg, 

Caerdydd, Clwb Ieuenctid 

Canol Caerdydd, a Somersault 

CIC i gyd wedi gweithredu 

cynlluniau datblygu canolfan 

sydd wedi arwain at gynnydd 

mewn aelodaeth, 
 
a chyfleusterau newydd ar 

gyfer addysg hyfforddwyr 

a hyfforddiant sgwad 

cenedlaethol 

 

• Cyfleoedd Cystadlu yn 

yr ardal – 6 

 

• Pencampwriaethau 

Rhagbrofol y De Ddwyrain 

– 161 o gystadleuwyr o 8 

clwb o fewn yr ardal 



 
 

 

Pwyllgorau Technegol 

Adroddiadau’r Cadeiryddion 



Gymnasteg Artistig Merched 
 

Cyflwyniad 
 

Bu hon yn flwyddyn lwyddiannus eto i Gymnasteg Artistig 

Merched. Mae’r Academi wedi mynd o nerth i nerth dan 

arweiniad Tracey-Skirton Davies, Ioana Popova, Tina 

Billington, Olivia Bryl a Mark Calton. 

 

Meysydd Gwaith 
 

Mae Addysg Hyfforddwyr parhaol yn mynd yn ei flaen ym 

mhob sesiwn Datblygu sgwad i hyfforddwyr ifanc, bellach 

dan ofal Olivia Bryl. Mae’r system Sgwad Cymru nawr ar 

sail gadarn gyda throsiant rheolaidd o 45 gymnast o bob 

rhan o Gymru yn ennill llefydd bob chwe mis yn yr amryw 

sgwadiau. Mae safon gymnastwyr ifanc yn gwella bob 

blwyddyn, gan ddangos llwyddiant yr Addysg Hyfforddwyr 

sydd wedi digwydd yn y sesiynau sgwad yma. 

 

Mae tair sgwad o fewn y system  
24 x Datblygu - 6-8 oed  
14 x Paratoi – lefel 4, 3, 2, Gymnastwragedd 

Espoire Sgwad Gemau’r Gymanwlad 

 

Cyflawniadau 
 
Cystadleuthau Cymreig  
Mae’r PTM yn darparu ystod eang o gystadleuthau ar gyfer pob 

lefel gan gynnwys Dechreuwyr, Graddau, Cwpan Her, Lefelau a 

Llawr a Llofnaid yn ogystal a Phencampwriaethau Cymru 
 
– mae nifer dda o ferched o bob rhan o Gymru yn 

mynychu’r cystadleuthau yma. 

 

Mae nifer dda hefyd yn mynychu’r cyrsiau Beirniadu 

Rhanbarthol a Chlwb – mae galw o hyd am fwy o gyrsiau. 

 

Bellach mae gennym 8 o gymnastwragedd sydd, diolch i’w 

llwyddiannau yn y Cylch Cystadlu Prydeinig, wedi ennill 

llefydd yn system Sgwad Prydain. 
 
Gemau’r Gymanwlad 2014  
Tîm Efydd – Jessica Hogg, Raer Theaker, Lizzie 

Beddoe, Angel Romaeo a Georgina Hockenhull Trawst 

– Efydd – Georgina Hockenhull 
 
Gogledd Ewrob  
Tîm – Aur  
Maisie Methuen 1af AA  
Rebecca Moore 3ydd AA 
 

Pencampwriaethau Prydain 2014  
Espoire – Maisie Methuen – Pencampwraig Prydain 

Medalau – Llofnaid – Arian – Maisie Methuen 
 

- Bariau – Efydd – Maisie Methuen  
- Llawr – Arian – Maisie Methuen 

 

Aelodau Pwyllgor  
 

Cadair  
Sandra White  

 
Is Gadair  

Dorothy Neyland MBE  
 

Ysgrifennydd  
Joanna Vazquez  

 
Trefnydd cystadleuaeth  

Melissa Anderson  
 

Trefnydd Beirniaid  
Sarah Tooze  

 
Addysg Hyfforddwyr  

Nicola Lewis  
 

Gofal Bugeiliol  
Carol Sargeant  

 
Rheolwr Cit  

Natalie Lucitt–Jenkins  
 

Aelod Cyfetholedig  
Tania Coray 

 

Lefelau Gwirfoddol Prydain  
Tîm Efydd – Lefel 3, Ella Davies, Chloe Weston, Isobel 

Thomas ac Amelia Thomas 
 
Pencampwriaeth Prydain 2015  
Espoire – Jolie Ruckley 1af AA, Sioned Thomas 

2il AA, Paige Thomas 3ydd AA 

Iau – Maisie Methuen 1af AA, Latalia Bevan 2il AA, 

Holly Jones 3ydd AA 

Hyn – Raer Theaker 1af AA, Rebecca Moore 2il AA 
 
Pencampwriaethau Prydain 2015  
Iau – Maisie Methuen 2il AA  
Medalau – Bariau – Efydd – Maisie Methuen  

- Trawst – Arian – Maisie Methuen  
- Llawr – Efydd – Holly Jones 

 
Cwpan Celtaidd 2015  
Plant Llai – Tîm Aur  
Jolie Ruckley 1af AA, Zoe Simmonds 2il AA, Paige Thomas 3ydd 
 
AA  
Iau – Tîm Aur  
Latalia Bevan – 1af AA, Emily Thomas, 3ydd AA 
 

Lefelau Gorfodol a Chenedlaethol  
Gorfodol Lefel 4 – Tîm Efydd – Mali Morgan, Poppy 

Stickler, Jea Maracha, Katie Dovey 

Lefel Genedlaethol 3 – Tîm Efydd – Menna 

Watkins, Chloe Weston, Ella Davies, Anya Niven 

Lefel Genedlaethol 2 – Tîm Efydd – Olivia Morgan, 

Sioned Thomas, Paige Sheen, Shauna Purnell 

Olivia Morgan 2il AA 
 
Lefel Genedlaethol 1 – Tîm Efydd – Ffion Thomas, 

Nia Eales, Carlissa Alleyne, Macey Chapman 



Gymnasteg Artistig Dynion 
 

 

Cyflwyniad 

 

Mae Gymnasteg Artistig Dynion yng Nghymru wedi cael ei 

gyfnod mwyaf llwyddiannus yn y blynyddoedd diweddar, o 

ran tyfiant yn nifer y gymnastwyr a hyfforddwyr. Yn dilyn y 

llwyddiant mawr yng Ngemau’r Gymanwlad mae’r 

ddisgyblaeth wedi cael adolygiad trylwyr o’i rhaglenni a 

gweithgareddau, a derbyniwyd ymateb cadarnhaol i’r cais 

am gyllid perfformiad gan Chwaraeon Cymru. 

 

 

Meysydd Gwaith 

 

Ar hyn o bryd mae dau strwythur sgwad i gymnastwyr 6-11 oed; 

un sgwad paratoi yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau sylfaenol 

ac un sgwad datblygu ar gyfer sgiliau uwch i gymnastwyr sy’n 

datblygu ar y llwybr Graddau GAD. Mae 16 o gymnastwyr yn 
 
y sgwadiau Cenedlaethol Iau a Hyn, 9 o’r rhain yn 

botensial ar gyfer Gemau’r Gymanwlad 2018. Nodwyd fod 

gan y gymnastwyr iau y potensial i gystadlu yng 

nghystadleuthau Iau Prydain, Y Cwpan Celtaidd, a gemau 

Ysgol y DU. Bwriadwn barhau gwersylloedd hyfforddi i roi 

cyfle i’n gymnastwyr hyfforddi gyda goreuon Iau PF. 

 
Rydym yn trefnu Clinigau Hyfforddi GAD o gwmpas cynlluniau 

tymor hir, creu rhaglenni, a datblygu sgiliau uwch. 

 
Mae Pencampwriaethau Cenedlaethol wedi gwella’n aruthrol 

nawr fod Gymnasteg Cymru wedi buddsoddi yn ei Rhaglen 

Digwyddiadau Cenedlaethol trwy ddefnyddio timau cyflwyno 

BG Score ac amlgyfrwng. Mae angen nawr i ddenu mwy o 

glybiau i gystadlu yn ein digwyddiadau agored. 

 

Mae gennym bellach garfan o feirniaid wedi eu 

cymhwyso felly mae angen nawr i’r GAD sicrhau parhad 

datblygiad personol y beirniaid yma. 

 

Cyflawniadau 

 

Gemau’r Gymanwlad Glasgow 2014 

Safle Tîm 5ed – y safle uchaf erioed 

 

Digwyddiad Unigol Dros y 

Cyfan Clinton Purnell – 7ed 

Iwan Mepham – 13eg Harry 

Owen – 20ed 

 

Rowndiau Terfynol Offer Unigol  
Llawr Clinton Purnell 5ed  
Pommel Jac Davies 4ydd, Clinton Purnell 8ed  
Cylchoedd Clinton Purnell 6ed 

 

Aelodau’r Pwyllgor  
 

Cadair  
Andrew Morris [Dros Dro] 

 

Trefnydd Cystadleuthau  
Chris Jones 

 

Arweinydd Datblygu  
Aled Jones 

 

Hyfforddwr Cenedlaethol  
Peter Haysham 

 
 

 

Cwpan Porto Portiwgal Mai 2015  
Iwan Mepham Aur ar Llawr, Arian ar 

Cylchoedd Jac Davies Aur ar Geffyl Pommel 
 
Jo rowlands Efydd ar Geffyl Pommel 

 

Sgwad Perfformio Elite Prydain Fawr  
Cafodd y gymnastwyr canlynol eu dewis i sgwad 2015; 
 
Rhys Griffiths  
Oscar Harper  
Liam Beard 



Gymnasteg Rhythmig 
 

Rhagarweiniad 
 
Bu’n flwyddyn heb ei thebyg i Rhythmig o ran cyflawniadau 

a datblygu. Perfformiadau eithriadol gan 3 gymnastwraig 

ymroddgar – Frankie Jones, Laura Halford a Nikara 

Jenkins, - yn Gemau’r Gymanwlad 2014, ddaeth adref â 

chyfanswm o 8 medal. Diolch arbennig i’r tîm wrth gefn; 
 

 

Staff Hyfforddi  
Nia Evans, Jo Coombs, Ioana Popova  

 
Rheolwr Staff Cefnogi  

Ann Bevan  
 

Cryfder a Chyflwr  
Matt Archer, Matt Craythorne  

 
Ffisiotherapydd  

Sian Knott  
 

Deiategydd  
Felicity Hares  

 
Seicolegydd 
Louise Jones  

 
Ffisiolegydd  

Vanessa Davies 
 

Meysydd Gwaith 
 
Cyrraedd mwy o wirfoddolwyr i helpu datblygu’r 

ddisgyblaeth Cynyddu niferoedd – ar hyn o bryd mae 6 

clwb yn cynnig gymnasteg Rhythmig ar draws Cymru. 

 

Mae Cynllunio yn ei le ar gyfer Sgwad Y Gymanwlad 

2018. Mae Datblygu Talent wedi lansio Rhaglen Gobaith 

y Dyfodol gan ddecrhau gyda 25 o gymnastwyr a 4 o 

hyfforddwyr gan gynnwys Frankie Jones, Rhiannon 

Elphick, Rachel Maguire ac Olivia Davies. 
 
Sgwad Genedlaethol  
Hyfforddwraig Nia Evans  8 gymnastwraig 
 

Sgwad Datblygu  
Hyfforddwraig Jessica Bolton 7 gymnastwraig 
 

Sgwad Paratoi  
Lorelei Westcott 13 gymnastwraig 
 

Sgwadiau PF  
2 gymnastwraig hyn, 1 gymnastwraig iau, 3 

gymnastwraig Espoire 
 

Cyflawniadau 
 
Gemau’r Gymanwlad 2014  
Tim – Arian  
Frankie Jones – 1 Aur, 4 Arian  
Laura Halford -  1 Arian, 2 Efydd  
Nikara Jenkins – 1 Arian 

 

Aelodau’r Pwyllgor  
 

Cadair  
Linda Thomas  

 
Cynghorydd  
Jo Coombs 

 

Hyfforddwr Cenedlaethol  
Nia Evans 

 

 

Mi wnaeth Frankie Jones hefyd ennill Gwobr David Dixon fel 

athletwraig neilltuol y Gemau – cyflawniad anhygoel, ac 

anrhydedd glodwiw i Gymru. Daeth Franke hefyd yn ail ym 

Mhersonoliaeth Chwaraeon Y Flwyddyn Cymru. Enillodd Jo 

Coombs Hyfforddwr Perfformiad y Flwyddyn Cymru, a Nia Evans 

oedd yr unig feirniad o’r 4 gwlad gartref i gael ei dewis i’r Gemau. 

 

Digwyddiadau Cwpan Byd PF 2014  
Frankie Jones  
Laura Halford 
 

2014 Rhyngwladol  
Frankie Jones  
Laura Halford  
Nikara Jenkins  
Gemma Frizelle  
Olivia Davies  
Rhiannon Elphick  
Casey Williams 
 

2014 Pencampwriaethau Prydain  
Laura Halford – Pencampwraig Prydain – 3 Aur, 1 Arian  
Frankie Jones – 2il AA – 1 Aur, 1 Arian, 1 Efydd  
Nikara Jenkins – 8ed  
Gemma Frizelle – 9ed  
Olivia Davies – 11eg  
D/12 Abbie Hanford – 3ydd ar y cyfan a 3ydd Rhydd 
 

2014 Pencampwriaethau’r Byd  
Laura Halford 
 

2015 Pencampwriaethau Ewrob  
Laura Halford 
 

PF Rhyngwladol  
Laura Halford  
Abbie Hanford 
 

Cymru Rhyngwladol  
Laura Halford  
Gemma Frizelle  
Carys Davies  
Abbie Hanford  
Evelyn Heis  
Lavinia Bailey 



Gymnasteg Trampolin 
 

Meysydd Gwaith 

 

Mae ail drefnu strwythur y PTT wedi cael effaith gadarnhaol ar 

waith y ddisgyblaeth o fewn Gymnasteg Cymru. Mae tri 

gweithgor, dan ymbarel y PTT sy’n gweithio’n annibynnol i 

ofalu am ein Cystadleuthau Cartref, Rheolaeth Tîm, a Datblygu 

Technegol, pob un ag arweinydd ymroddedig a brwdfrydig. 

 

Mae’r arweinydd Technegol, Mark Samuels, wedi sefydlu 

grwp o diwtoriaid ac aseswyr sy’n cyfarfod i drefnu rhaglen o 

gyrsiau a chlinigau i hyrwyddo’r datblygiad technegol, gwella 

sgiliau’n hyfforddwyr, a chymhwyso hyfforddwyr newydd. 

 
Mae ein Rheolwr Tîm, Sue Williams, wedi sefydlu ein system 

Sgwad Genedlaethol gyda chriteria, nodau ac amcanion clir. 

 

Mae’r grwp mwyaf prysur, y Gweithgor Cystadleuthau, dan 

arweiniad Craiger Solomons, yn parhau i ddarparu rhaglen 

gystadlu cartref, â chysylltiad â Llwybr cystadleuthau PF. 

Hir oes i hyn. 

 

Gweithlu 

 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae 39 o hyfforddwyr Lefel 1 ac 

16 o hyfforddwyr Lefel 2 wedi cymhwyso, tra fod 8 unigolyn wedi 

cwblhau Modiwlau Technegol Level 3. Gyda’r rhain, mae nifer o 

gymwysterau L1, L2 a Gwobrau Athrawon wedi eu hennill gan 

fyfyrwyr dan ymbarel Prifysgol Metropolitan Caerdydd. 
 
Y gobaith yw y bydd yr hyfforddwyr ifainc yma sydd newydd 

gymhwyso yn lledaenu’r gair ac yn helpu i greu sylfaen eang i’r 

pyramid gan roi cyfle i bobl gymeryd rhan mewn Tramplinio. 

 

Aelodau’r Pwyllgor  
 

Cadair  
Tony James 

 

Rheolwr Tîm  
Sue Williams 

 

Trefnydd Cystadleuthau  
Craiger Solomons 

 

Arweinydd Technegol  
Mark Samuels 

 
 

 

Cyflawniadau 

 

Mae’r Tîm Cenedlaethol wedi hawlio nifer o lwyddiannau 

yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mewn digwyddiadau 

rhyngwladol, gan gynnwys; 

 

Cwpan DWH yn Gillingham  
Y Cwpan Cyfeillgarwch yn Prague  
Y Gwledydd Cartref, gynhaliwyd yn Perth, Yr Alban 

 

Roedd nifer o berfformiadau eithriadol, yn arbennig Zainub 

Akbar, gynrychiolodd PF yn Olympau’r Ifanc, yn Cheina. Yn y 

fath gwmni aruchel llwyddodd Zainub i gyrraedd y rownd 

derfynol – canlyniad gwych. Mae Zainub yn parhau i ddatblygu 

fel rhan o sgwad PF ac fe ddymunwn bob llwyddiant iddi. 



Gymnasteg Anabledd 
 

Cyflwyniad 
 
Mae Gymnasteg Anabledd ar gynnydd eto yng Nghymru 

gyda mwy o glybiau ar draws y wlad yn cynnig mwy o gyfleon 

i gyfranogi trwy sesiynau anabledd penodol neu gynhwysol. 

Mae mwy o ymwybyddiaeth yn y clybiau gan bod nifer o 

hyfforddwyr nawr wedi bod trwy’r modiwl Ymwybyddiaeth 

Anabledd felly mae mwy o hyder wrth gyfleu. 

 

Aelodau’r Pwyllgor 
 

Cadair  
Gwag 

 

Arweinydd Technegol  
Kathryn Cope 

 

Rheolwr Tîm  
Rachel Davies 

 

Meysydd Gwaith 
 
Gyda chefnogaeth staff Gymnasteg Cymru, roedd y 

gystadleuaeth Gymnasteg Anabledd Ysgolion Cymru Y Rotari 

yn llwyddiant enfawr, gydag ychwanegiad rownd ranbarthol 

newydd ar Ynys Môn. Roedd 500 o gymnastwyr yn cystadlu, 
 
- nifer fechan ohonyn nhw mewn clybiau, - mae cynllun nawr 

wedi dechrau i annog y gymnastwyr i ymuno â’u clybiau lleol. Y 

gobaith yw y bydd hyn nid yn unig o fudd i’r gymnastwyr, ond 

bydd hefyd yn cyfoethogi busnes y clybiau lleol. 

 

Cynhaliwyd y treialon sgwad ym mis Medi pan gafodd y 

sgwad presennol ei ddewis ar sail gallu, er yn ystod y 

flwyddyn, fe gollodd rhai eu llefydd trwy fethu cydymffurfio 

â’r rheolau. Mae aelodaeth y sgwad nawr yn gymnastwyr o 

amryw o glybiau trwy Gymru. 

 
Cynhaliwyd Pencampwriaethau Anabledd Cymru ym mis Hydref 

2014. Gan bod nifer isel o gymnastwyr wedi cystadlu yn y 

blynyddoedd blaenorol penderfynnwyd agor y gystadleuaeth i 

gymnastwyr trwy Brydain Fawr. Teithiodd gymnastwyr o Jersey, 

Yr Alban, Gogledd Iwerddon, a Lloegr, a cafwyd safon uchel o 

gymnasteg. Bydd y gystadleuaeth hon yn parhau fel digwyddiad 

agored yn 2015 gyda chysylltiadau cryfach yn cael eu creu rhwng 

clybiau o’r gwledydd cartref eraill. 

 

Mi wnaeth Noson Wobrwyo Gymnasteg Cymru groesawu 

perfformiad gan Sgwad Anabledd Cymru, gafodd 

dderbyniad da gan y gynulleidfa. 

 

Y flwyddyn hon, cyflwynwyd y ddisgyblaeth i Gemau 

Cymru a dewiswyd dwy gymnast fenywaidd a phedwar 

gwrywaidd ar gyfer y digwyddiad mawreddog hwn. 

Bydd cynnwys y ddisgyblaeth yn y digwyddiad sawl-

camp hwn yn rhoi mwy o sylw i gymnasteg anabledd. 

 

Mae Trampolinio wedi cynnwys categori anabledd yn eu 

calendr digwyddiadau, i sicrhau eu bod yn darparu i bawb. 

 

Y flwyddyn hon hefyd, cafodd Gymnasteg Cymru 

gydnabyddiaeth trwy ennill lefel efydd Safon Insport, a 

gymeradwyir gan Chwaraeon Anabledd Cymru. Mae’r 

rhaglen yn ceisio ehangu cyfleoedd, cynyddu cyfranogi 

[naill ai fel gymnastwyr, swyddogion, hyfforddwyr neu 

wirfoddolwyr] ac yn gweddu i weledigaeth Chwaraeon 

Cymru o bob plentyn yn ffoli ar chwaraeon. 

 
Bydd 2015 yn flwyddyn gyffrous i gymnasteg anabledd gydag 

ailstrwythuro’r rhaglen sgwad artistig bresennol, cyfleoedd 

addysgu hyfforddwyr ychwanegol trwy weithdai ffurfiol ac 

anffurfiol, a chreu cysylltiadau rhyngwladol yn y gobaith y bydd 

rhaglen gystadlu ryngwladol yn ei lle erbyn 2016. 

 

Cyflawniadau 

 

Bu’r flwyddyn ddiwethaf yn brysur a chynhyrchiol gyda’r 

Gymnastwyr Cymreig yn cael nifer o gyfleoedd i gystadlu. 

 
Sgwad Anabledd Artistig Dynion Prydain 

Dewiswyd 3 gymnast gwrywaidd 

 
Sgwad Anabledd Rhythmig Prydain 

Dewiswyd 1 gymnast fenywaidd 

 

Pencampwriaethau Anabledd Artistig 

Prydain 3 Efydd ac 1 Aur 
 
RDCs yng Nghaerlyr  
Llwyddiant ym mhob gradd gyda 4 rhagoriaeth, 3 

merit, ac 1 pass 



Gymnasteg Aerobig 
 

 

Meysydd Gwaith 

 

Mae ein Canolfan Hyfforddi Aerobig Cymru yn Ystrad gyda’i lawr 

aerobig wedi parhau i fod yn adnodd llwyddiannus i gymnastwyr 

sgwad Cymru a PF. Yn Chwefror 2015 dyma oedd lleoliad y 

gystadleuaeth ‘Mini Showcase’ gyntaf oll mewn gymnasteg 

aerobig ym Mhrydain. Bu’r ymateb o bob clwb oedd yno yn wych 

ac mae’r gystadleuaeth, dan ofal yr unig glwb Cymreig, Martine’s 

Action Pack, wedi ei threfnu eto ar gyfer y flwyddyn nesaf. 

 
Mae Cynrychiolaeth Cymru ar lefel Pwyllgor Technegol PF 

yn parhau, gyda Martine Griffiths fel yr TCC apwyntiedig. 

 

Mae ein Gweithdy Aerobig wedi cael derbyniad da unwaith 

eto gyda diwrnodau ychwanegol wedi eu trefnu ar gyfer y 

flwyddyn nesaf ble bydd yr Hyfforddwr Cenedlaethol Caryl 

Griffiths yn parhau i ganolbwyntio ar gyflawni aerobig. 

 

Beirniaid 

 

Brevet 2 Martine Griffiths [Martine’s Action Pack]  
Cendlaethol Abigale Jones [Martine’s Action Pack]  
Rhanbarthol Barbara Jones [Martine’s Action Pack]  
Clwb Marian Payne [Martine’s Action Pack] 
 

 

Cyflawniadau 

 

2014 Pencampwriaethau Prydeinig  
Y Pencampwriaethau Prydeinig mwyaf llwyddiannus mor belled i 

gymnastwyr sgwad Cymru. Fe enillodd ein gymnastwyr fedalu 

ymhob un o’r 7 categori y buon nhw’n cystadlu ynddynt, heblaw 

un, a roedd gennym 3 teitl Prydeinig a’r ennillydd Cwpan CAC i’r 

categori Benywaidd DC. 

 

Pencampwraig Fenywaidd Hyn Prydain – Kayleigh 

Silva Pencampwraig Fenywaidd DC Prydain – Emily 

James Pencaqmpwyr DC Trio Prydain – Emily James, 

Teegan Owens-Anthony a Sophie Roberts 
 
Ennillydd categori DC CAC – Mia Bernardo 

 

Pencampwriaethau Aerobig Agored Slovak 2015  
Fe gynrychiolodd y gymnastwyr canlynol PF yn Slovak Agored 

 

Slovak Agored 2015 ym mis Ebrill  
Hyn MU – Kayleigh Silva  
Grwp 2 MU – Georgia Davies  
Grwp 1 MU – Emily James  
Beirniad Brevet 2 – Martine Griffiths 

 

Aelodau’r Pwyllgor  
 

Cadair  
Martine Elaine Griffiths  

 

Hyfforddwr Cymru  
Caryl Griffiths  

 
Trefnydd Cystadleuthau  

Donna Davies 

 

Roedd gymnastwyr Cymru wedi paratoi yn arbennig o 

dda ar gyfer y gystadleuaeth ac fe gawson nhw 

ganlyniadau uchel a safleoedd, gan gynnwys medal 

arian yng nghategori G1 MU i Emily James. 

 

Pencampwriaethau Agored a Chaeedig Cymreig 2015 

Roedd y pencampwriaethau yn arddangos pob lefel o 

aerobeg, o’r sylfaenol i sgwad elite PF. Roedd 250 o 

gystadleuwyr o bob rhan o Brydain, gyda dros 200 o 

raglenni ar y llawr. Fe berfformiodd pob gymnastwr 

sgwad Cymru ym Mhencampwriaethau Cymru gyda 

chanlyniadau ardderchog a safleoedd podiwm ym 

mhob categori y buon nhw’n cystadlu, heblaw un. 

 

Mi ennillodd y Bencampwraig Kayleigh Silva y teitl hyn yn 

gyfforddus, gan ennill y sgôr uchaf yn 3 maes y gamp – 

artistig, cyflawni, ac anhawster. Kayleigh hefyd gafodd y 

cyfanswm sgôr uchaf yn y Pencampwriaethau. 

 

Emily James – Arian  
Sorina Nistor - Aur  
Mia Bernardo yn G1 TR – teitl categori a medal Aur 

Teegan Owens-Anthony – medal Efydd yn y categori 

DC Seren Jones – Arian yn y categori Sylfaen Ruby 

Hill – teitl categori ac Aur am Cyn-sylfaen 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gymnasteg Acrobataidd 
 

Cyflwyniad 

 

Mae Gymnasteg Acrobatig yng Nghymru yn tyfu 

o ran cyfranogwyr a chlybiau, a roedd hyn yn 

amlwg ym Mhencampwriaethau RDC Cymru. 

 

Diolch i’r cynnydd yn nifer y ceisiadau a’r nifer o 

ddigwyddiadau proffil uchel y mae ein camp bellach yn eu 

creu, ein nôd nawr yw llenwi’r swyddi Arweinydd Datblygu 

Technegol a Chynrychiolwyr Rhanbarthol ar y pwyllgor i 

ysgafnhau’r baich ar y panel presennol. 

 

Meysydd Gwaith 

 

System Sgwad Cymru  
Erbyn hyn mae gan Gymnasteg Aerobig 5 sgwad yn 

rhedeg yn fisol – sgwad Iau a Hyn yn y Gogledd, a sgwad 

Paratoi, Iau a Hyn yn y De. Mae’r sesiynau sgwad yma yn 

helpu o ran cynnwys mwy o glybiau, cynyddu cyfleoedd i 

fwy o gymnastwyr, cyfleoedd datblygu i hyfforddwyr, a 

gwell lefelau perfformiad cystadleuwyr Cymru. 

 
Flwyddyn ar ôl blwyddyn mae cyfranogaeth a safon Acro yn 

cynyddu ar draws Cymru ac mae’n rhaid i’r Sgwad 

Genedlaethol wneud yn siwr ei bod yn symud ymlaen i ddewis 

athletwyr, hyfforddwyr, a chlybiau’r dyfodol, a chreu sgwad elite. 

 
Diwyddiadau Gwell  
Mae gwelliannau o ddigwyddiadau blaenorol wedi eu 

gweithredu, ond mae’r cynnydd mewn cyfranogwyr yn golygu 

bod yn rhaid inni nawr adolygu lleoliadau digwyddiadau i 

sicrhau bod gwell darpariaeth ar gyfer niferoedd uwch. 

 

Mae yna werthfawrogiad mawr i’r cystadleuthau rhwng 

clybiau a gynhelir yng Nghlybiau Gymnasteg Saltney a 

West Street, gan gyfleu cyfleoedd i’n gymnastwyr i 

gystadlu a pharatoi ar gyfer digwyddiadau mwy o faint a 

helpu i godi ein safonau cenedlaethol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aelodau’r Pwyllgor  
 

Cadair  
Lisa Thomas  

 
Trefnydd Cystadleuthau  

Debbie Lavender  
 

Rheolwr Tîm  
Julie Jenkins 

 

Gweithdai  
Mae’r pwyllgor wedi bod yn gweithio’n galed i roi gweithdai 

yn eu lle ar gyfer gymnastwyr perfformiad sy’n cynrychioli 

Cymru. Mi wnawn ni ystyried gwneud y rhain yn orfodol i 

godi safonau, gan eu bod wedi profi’n llwyddiannus. 

 

Llwyddiannau 
 
Mae gymnastwyr Acro Cymru wedi bod yn ddigon ffodus dros y 

12 mis diwethaf i gystadlu yn rhyngwladol mewn nifer o 

wledydd, gan gynnwys Y Swisdir, Bwlgaria, Genefa, Yr Eidal, Yr 

Iseldiroedd, a Phortiwgal. Ein targed, ochr yn ochr a Gymnasteg 

Cymru, oedd ennill mwy o fedalau. Rydym unwaith eto wedi 

ymestyn ein llwyddiant yn rowndiau terfynol Prydain gan ennill 2 

fedal Aur, 2 Arian, ac un medal Efydd, gan guro ein cyfanswm 

yn 2013. Yn y Pat Wade Classic, 2014, aeth 3 allan o’r 5 o 

bartneriaethau Cymru drwodd i’r rowndiau terfynol. 

 

Dewiswyd 8 gymnastwr i fynychu Gwersyll Llwybr 

Perfformio Gymnasteg Prydain ym Mryste, ac mae nhw ers 

hynny wedi cymhwyso ar gyfer rowndiau terfynol Prydain. 

 

Enillodd Tîm Cymru Arian yng Nghwpan Celtaidd 2015, 

gyda’r un pwyntiau ag Iwerddon, gan ail adrodd eu 

llwyddiannau yn 2014, gyda 39 o gymnastwyr yn ennill eu 

Plu Rhyngwladol Cymreig ac yn ennill medalau tîm sef 

cyfanswm o 5 Aur, 12 Arian, a 22 Efydd. 

 

Mae Bethan Dix wedi ei dewis i gystadlu ym mhartneriaeth 

pâr Merched Hyn Prydain mewn dau Gwpan Byd Acro ym 

Mwlgaria a Genefa. 



Gymnasteg Tymblio 
 

Cyflwyniad 

 

Mae’r dyfodol yn edrych yn ddisglair ar gyfer Tymblio yng 

Nghymru. Fel y gwelsom dros y 12 mis diwethaf, mae pedwar 

clwb newydd wedi ymuno â’r ddisgyblaeth Tymblio gan gynnwys 

Clwb Gymnasteg Eryri, Clwb Gymnasteg Dreigiau Maldwyn, Clwb 

Gymnasteg Somersault, a Chlwb Ieuenctid Canol Caerdydd. 

 

Meysydd Gwaith 

 

Mae Cwpan y Ddraig, sy’n gystadleuaeth FIG Grŵp Oedran 

Byd, wedi bod yn llwyddiant mawr, wrth i ni wahodd clybiau o 

Loegr i gystadlu ochr yn ochr a Thymblwyr Cymru. 

 

Rydym wedi rhoi mwy o gyfleoedd i gystadleuwyr 

sylfaenol gystadlu trwy ddefnyddio cystadleuthau 

gwahoddiad, gan roi mwy o gyfleoedd iddyn nhw 

ymarfer sgiliau newydd mewn sefyllfa gystadleuol.. 

 

Cyflawniadau 

 

Mae pump aelod o’r sgwad datblygu nawr yn sgwad PF, 

ac mae Jac Perry, sydd ar sgwad PF, wedi ei ddewis fel 

rhan o dîm PF ar gyfer Pencampwriaethau’r Byd. 

 

Mae nifer o gymnastwyr Tymblio wedi cymhwyso i gystadlu 

yn y Pencampwriaethau Prydeinig, gyda chystadleuthau 

rhanbarthol RDC yn cymhwyso ar gyfer RDC’s Prydain. 


