Cylchlythyr Clwb Golff St Deiniol.
Dyma eich cyfle i ofyn unrhyw gwestiwn, neu i gynnig
unrhyw syniadau sydd gennych i’r pwyllgor gwaith am
faterion yn ymwneud ag unrhyw agwedd o Glwb Golff St
Deiniol. Gwahoddir sylwadau neu gwestiynau yn
ymwneud â sefyllfa ariannol y clwb, cyflwr ein cwrs,
defnydd o’r clwb, ffioedd aelodau/ymwelwyr, defnydd o
adeilad y clwb neu gyflwr yr adeiladau ac yn y blaen.
Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau, yna
gofynnir i chi eu rhoi mewn ysgrifen a’u cyflwyno i’r
ysgrifennydd cyn yr 20fed o Chwefror 2019. Bydd y
sylwadau neu’r cwestiynau hynny’n cael ymateb yn ystod
y cyfarfod. Ni fydd y cyfarfod yn agored i gwestiynau
newydd o’r llawr neu gwestiynau ar y pryd.

Mae’n bwysig eich
bod yn nodi eich
bwriad i fod yn
bresennol drwy
lenwi’r ffurflen sydd
ar yr hysbysfwrdd yn
lolfa’r clwb, gan y
bydd lluniaeth ysgafn
ar gael.

Mae’r noson i gychwyn am 6.30pm ar y 7fed o Fawrth.
Y CWRS

yn tyfu yn ôl.

Mae’n siŵr fod pawb wedi rhyfeddu at gyflwr rhagorol y
cwrs o ystyried y tywydd diweddar. Mae Chris a Gwynfor
wedi bod yn brysur iawn yn torri, clirio, a thacluso ein
cwrs ac mae’r gwaith sydd yn mynd yn ei flaen yn ystod y
gaeaf fel hyn yn sicr o ddwyn ffrwyth pan ddaw y tywydd
gwell. Bydd unrhyw anghyfleuster bychan yn werth ei
ddioddef pan fydd y cwrs ar ei orau a hynny cyn hir.

Mae’n siwr bod pob aelod wedi gweld yr aelod staff
newydd sydd ar y cwrs o dro i dro, aelod mae Gwynfor yn
ei alw yn Orson Wells (Third Man !), y dyn sydd gyda pob
math o declyn i dorri a thocio eithin, ac yn gwneud
gwaith arbennig iawn. Diolch Roy.

Mae pob agwedd o’r cwrs wedi gwella’n aruthrol, gyda
rhannau a arferai fod yn flêr, wedi eu tacluso a llecynnau
mawr o eithin wedi eu torri, a’u gwenwyno fel na fyddant

CAIS
Pan byddwch yn siarad gyda golffwyr o glybiau eraill
ceisiwch eu hannog i ddod i chwarae yn St Deiniol iddynt
weld dros eu hunain pa mor arbennig yw ein cwrs.

GWEFAN
Mae diolch y pwyllgor gwaith yn fawr i Mr Ieuan Roberts am wirfoddoli i gymryd swydd fel arbenigwr Technoleg
Gwybodaeth y clwb, yn dilyn cyfnod helaeth gan ein cyn swyddog, Mr Wyn Williams. Diolch i Wyn am ei
flynyddoedd o wasanaeth.
Mae Ieu wedi bod yn brysur yn ail-wampio’r wefan, gan ddiweddaru amryw o dudalennau ac ychwanegu eraill,
cofiwch ymweld a’r safle am y wybodaeth diweddaraf—www.bangorgolf.com
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ADRAN Y MERCHED
Cynhaliwyd noson wobrwyo adran y merched yn Eryl Môr
ar Ionawr 3 2019.
Un o uchafbwyntiau’r noson oedd gwobrwyo Kath Evans
am ennill tair cwpan, sef, Cwpan “Bogey”, Cwpan Bayliss
(gyda John Davies) a Cwpan Moelwyn. Llongyfarchiadau
Kath!

Llongyfarchiadau hefyd i Sue Hughes a ddaeth i’r brig fel
Pencampwraig y Merched, 2018.
Capten y Merched 2019/2020 yw Martina Lahmann, a’r Is
-Gapten yw Christine Jones. Pob hwyl i’r ddwy yn eu
swyddi newydd.
NORMAN BROOKES

Unwaith eto eleni mae tîm cystadleuaeth Norman Brookes yn gwneud yn arbennig o dda, ac ar hyn o bryd ar frig y
tabl. Da iawn hogia, daliwch ati.
CHWARAE ENNILL

CYFARTAL

COLLI
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RHEOLAU NEWYDD
Cofiwch bod rheolau newydd y R&A wedi dod i rym ers
dechrau’r flwyddyn. Prif bwrpas y rheolau newydd yw
cyflymu’r chwarae a symleiddio’r rheolau presennol. Dyma
rai o’r rheolau newydd:
•

Caniateir i chi adael y fflag yn y twll ar y lawnt wrth
gymryd eich pwt

•

Dydy hi ddim yn orfodol i chi adael i’r chwareuwr
sydd bellaf o’r twll i gymryd ei ergyd gyntaf. Os
ydych chi’n barod, ewch amdani.

•

Mae’n dderbyniol i chi drwsio marciau esgyd ar y lawnt

•

Os na ellwch chwarae eich pêl mewn byncyr, opsiwn
ychwanegol yw gollwng y bêl y tu allan i’r byncyr ar gosb o 2
ergyd, dim agosach i’r twll, wrth gwrs.

•

Ni ddylid cymryd mwy na 40 eiliad i gymryd eich ergyd.

•

3 munud yn unig i chwilio am eich pêl.

•

Gollwng y bêl o’ch penglin nid o’r ysgwydd
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Mae copi o’r llyfr rheolau ar gael yn y clwb
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