




Enillwyr / Winners
Welsh Alliance League Division 2 2019-20

Gwynedd League 1983-84, 2000-01, 2015-16

Caernarfon & District League 1981-82, 1982-83, 2013-14

NWCFA Challenge Cup 1987-88

NWCFA Junior Cup 2012-13, 2013-14

Welsh Alliance League Barritt Cup 1999-2000

Welsh Alliance League Alves Cup 1991-92

Welsh Alliance League Lock Stock Cup 2018-19

Gwynedd Cup 1984-85, 2015-16

Caernarfon & District League Alves Cup 1981-82

Caernarfon & District League Mooring Cup 1981-82

Caernarfon & District League Will Evans Cup 1982-83

Caernarfon & District League Llun Mewn Ffram Cup 2013-14

Ail / Runner-up
Welsh Alliance League 1991-92

Caernarfon & District League 2011-12, 2012-13

NWCFA Challenge Cup 1988-89, 1989-90

NWCFA Junior Cup 1985-86, 1994-95

Welsh Alliance League Barritt Cup 1981-82

Welsh Alliance League Alves Cup 1983-84, 2000-01

Caernarfon & District League Alves Cup 1978-79

Anrhydeddau’r Clwb 
Club Honors
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Llanuwchllyn
Rheolwr / Manager
Sion Tudor Jones    

Cae / Ground
Village Hall

Sefydlwyd / Founded
1957 

Gêm Ddiwethaf /  
Last Game
Denbigh Town 3-1 Llanuwchllyn

Hanes y Clwb
Fe sefydlwyd y clwb yn 1957, a thros y 
blynyddoedd, mae’r clwb wedi cynnig 
y profiad o chwarae pêl-droed i nifer 
helaeth o ieuenctid yr ardal a thu hwnt. 
Mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth yn 
y blynyddoedd dwythaf, gan ennill cwpan 
y gynghrair ardal Wrecsam yn 2016, a 
dyrchafiad i’r uwch adran ardal Wrecsam 
yn yr un flwyddyn. Wedi bod yn gwthio am 
y safleoedd uchaf yn y gynghrair honno, 
erbyn hyn rydym yn falch o fod yn chware 
pel-droed yn haen 3 pyramid pel-droed 
Cymru, yn yr Ardal North West. Ar ben hyn 
mae’r cae cartref wedi cael ei wedd-newid  
yn ystod cyfnod y pandemig, ac gyda’r 
caeau gorau y gynghrair ebyn hyn.

Mae llawer o wirfoddolwyr yn ymwneud 
â’r clwb, ac a’r ddiwrnod gêm, mae’r 
cae pêl-droed yn gyrchfan boblogaidd 
iawn gyda phentrefwyr Llanuwchllyn 
a’u teuluoedd. Rydym yn creu incwm 
i’r neuadd bentref trwy ddefnyddio ein 
hadnoddau, ac mae Sioe Amaethyddol 
Llanuwchllyn a Gŵyl Llanuwchllyn yn 
defnyddio’r cae. Mae’r ysgol feithrin 
leol hefyd yn elwa o’r clwb, trwy werthu 
lluniaeth ysgafn a phaned i gefnogwyr ar 
ddiwrnod gemau.

Y Gwrthwynebwyr 
meet the opposition
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Llandudno Albion 1 
Y Felinheli 1
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26.03.22 - Ardal North West, Maesdu Park

Roedd hi’n brynhawn braf ond 
gwyntog yn Llandudno gyda Felin 
yn barod i wynebu’r Albion ar y cae 
gwyrdd a du.

Carfan Felinheli’n llai na’r arfer gydag 
ambell un yn methu’r gêm oherwydd 
prolonged international duties, Mynd 
i ddathlu St Connor Patrick’s day ac 
anafiadau. Roedd ychydig o’r garfan yn 
dioddef o anafiadau hefyd felly’r fainc yn 
gorfod bod yn barod i gamu mewn.

Dechreuodd Felin yn araf a Llandudno 
oedd yn rheoli tempo’r gêm ac yn cael 

mwyafrif o’r bêl. Roedd Ryan wastad yn 
gorfod amddiffyn yn erbyn 2 lawr asgell 
dde Albion. Fe ddaeth y gôl gyntaf ar 
ôl deng munud. Cic gornel Albion yn 
cyrraedd pen rhif 10 a rhif 6 ar y lein i 
basio’r bêl i gefn y rhwyd. Cefnogwyr 
Felin yn cwestiynu’r llymanwr ond hwnnw’n 
cymryd dim.

Ar ôl ugain munud reit galed, newidiodd 
Euron y tactics i rhoi chydig mwy gymorth 
i Ryan ac yn syth roedd Felin yn edrych 
yn well, yn tyfu i’r gêm. Daeth Iw Bonc a 
Carwyn yn agos cyn hanner amser, ond 
dal ar ei hôl hi oedd Felin ar yr hanner.
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Dechreuodd Felin yr ail hanner fel 
gorffenodd nhw’r cyntaf. Daeth Caio allan 
i’r asgell dde gan achosi bob math o 
drwbwl i amddiffyn Albion, roedd Iw Bonc 
a Carwyn yn gweithio’n galed a Gav yn 
dal y bêl yn dda a’n brwydro’n gadarn 
fyny’r cae.

Hanner ffordd drwy’r hanner a gafodd 
Felin beth oedden nhw’n haeddu. 
Camgymeriad gan Albion yn gadael Iw 
Bonc un yr un yn erbyn y gôl geidwad. 
Chwip o chip gan rhif 9 Felin - 1-1 gyda 
digon o amser am winnar!

Dal i bwyso a wnaeth Felin, daeth Al Em 
ac Adam ymlaen i geisio ffeindio’r gôl 
bwysig. Cyfleoedd campus i Carwyn a 
Caio, ond methu taro cefn y rhwyd am yr 
ail waith a wnaeth Felin.

Sgôr terfynol - 1-1

Pwynt (fysa wedi gallu bod yn dri) da iawn 
i Felin sydd heb golli ers pum gêm. Ac er 
bod anafiadau yn bla ar hyd y garfan, 
ma canlyniadau a perfformiadau Felin 
mor gadarn ag erioed gyda phob aelod 
yn chwarae ei ran. Pump gêm fawr yn 
weddill, pedwar ohonynt yn Seilo. Gan 
obeithio am ddiwedd cryf i’r tymor, dewch 
draw i gefnogi’r hogia’!

Adroddiad 
gêm

Aled 
Emyr



Timau / Lineups
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Ar ôl canlyniad arwrol yn erbyn 
Llay, roedd teimlad o hyder yn yr 
awyr yn Felin. Hyd yn oed yn mynd 
i fewn i gêm yn erbyn un o dimau 
gorau’r lîg a tîm oedd wedi rhoi 
stîd i Felin yn barod y tymor yma, 
roedd pawb yn hyderus o gael 
canlyniad. 

Dechreuodd y diwrnod heulog yma yn dda 
wrth i future C license holder, Fish, gymyd 
y warm up. Mae o’n amlwg wedi bod yn 
dysgu gan Tony Towels yn ei ddyddiau 
Rhiwlas City FC. Er gwaetha bod un neu 
ddau yn absennol oherwydd anafiadau 
a trip sgïo, roedd y sgwad dal yn gryf. 
Connor Patrick yn cymyd day off o fod yn 
ball boy Nantlle Vale a methu allan ar £30 
so chwarae teg iddo fo. 

Dechreuodd Felin yn gryf iawn o flaen 
torf dda yng nghae Seilo. Felin yn creu 

cyfleon ac yn edrych fel y tîm gorau. 
Efallai bod hyn oherwydd bod esgidiai 
gwyn Connor yn dallu eu chwaraewyr nw. 
Tarodd Carwyn y bar ar ôl gwaith da ac 
roedd hedar ychydig wedyn nath daro’r 
bar. Tarodd Archie’r postyn mewn chydig o 
scramble yn y bocs cyn I Paulo Diw (Bonc) 
Canio daro’r post hefo foli bysa Paulo 
ei hun wedi mwynhau. Cafodd Dinbych 
ddim llawer o gyfleon drwy’r hanner. Gruff 
ac esgidiau ridiculous o wyn Connor yn 
neud shift yn ganol cae, Dyl Jr a Rhods 
yn drefnus yn y cefn a’r Cain brothers fel 
prime Gary a Phil Neville yn full back. Felly 
goalposts Felin yn cadw’r sgôr yn 0-0 ar 
hanner amser. Felin yn hamro nw. 

Dechreuodd yr ail hanner reit debyg I’r 
hanner cynta. Felin yn gwthio. O’r diwedd, 
daeth y gol. Iw Eds yn hitio thunderbastard 
o 25 llath nath hitio’r bar (wrth gwrs) ond 
tro yma yn bownsio jyst dros y linell (?) . 

Y Felinheli 2 
Denbigh Town 2

19.03.22 - Ardal North West, Cae Seilo
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Car yn neud siwr boti fewn wrth ddilyn i 
fyny’n dda gan wneud i gefnogwyr Felin 
fynd yn mental. i gyd oedd angen gwneud 
rwan oedd cau siop. Ond di pethau ddim 
mor syml â hynny. Diffyg canolbwyntio am 
ryw 10 munud yn gadael i Dinbych sgorio 
2 a mynd ar y blaen. Doedd Felin ddim yn 
haeddu bod lawr o gwbwl ar ôl bod y tîm 
gorau am rhan fwyaf o’r gêm. Calonnau 
pawb wedi torri. Allai mond dychmygu 
mai fel hyn oedd Tew yn teimlo ar ôl cael 
chwip din gan brown owl y Brownies ar 
ôl cal ei ddal yn gwneud knock doors ar 
y neuadd goffa yn 1996. Roedd Dinbych 
yn gwneud yn dda i amddiffyn eu mantais 
ac yn blocio Felin rhag sgorio. Reit debyg 
i sut mae’r van gwyn ar stryd Bangor 
yn blocio’r haul rhag gyrraedd tomatos 
ar silff ffenest Steffan Party Evans. Bydd 
rhaid i Lenny – beirniad tomatos Felin 
– gysidro hyn wrth ddewis pwy fydd yn 
cael y wobr anferthol o £20 am domatos 
gorau’r pentref. Ffeindiodd Archie ffordd o 
gwmpas van gwyn Dinbych ond taro’r post 
(ETO!!) oedd yr hanes. Di hyn ddim yn jôc 
by the way, mae fidios or holl hitio post/
bar ar Facebook Pat Cain. Tarodd Felin y 
post/bar am yr 20fed tro – Rhods hefo shot 
o bell oedd yn atgoffa fi ychydig o shot 
Victor Wanyama yn Anfield ryw 5 mlynadd 
yn ôl. Bwlat! Ond yn wahanol i Victor, dod 

yn ôl oddi ar y post nath hi. Hefo amser yn 
dechrau mynd yn brin, dim ond un opsiwn 
oedd gan Euron. i ddod a’r fan favourite 
Al Em aka the Felin Iwobi ymlaen. Cwpwl 
o funudau cyn y diwedd, cafodd Felin beth 
oedden ni’n haeddu. Croesiad isel Gruff 
i’r 6 yard bocs yn cael ei helpu mlaen 
gan Dyl Jr, ac Archie yn gwneud yn wych 
i dorri’r offside trap a tapio fewn i lefelu’r 
sgôr – croeso i’r 100 club Arch! Dathliadau 
y Felin ultras led by Dei O yn hitio nerve 
un neu ddau ar bench Dinbych am ryw 
reswm. Sgôr terfynol – 2-2. Dim byd llai 
nag oeddan ni’n haeddu. Syth i Garddfon 
am beint neu ddeg yn yr haul i ddathlu 
pwynt da a phwysig. Mae’n wych gweld 
cymaint o drigolion y pentref (a phellach) 
ifanc ac hen, yn mwynhau pnawn yng 
nghae Seilo. Diolch am fod yn fans gorau’r 
lîg!

Adroddiad 
gêm

Gruff 
John
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Gem gyntaf yn ôl yng nghae 
Seilo ers saith wythnos, ac ma’n 
saff deud bod y cefnogwyr wedi 
paratoi’n unôl a hynny, gyda 
grwp o’r ultras yn cael ‘bottomles 
brunch’ o La Marina cyn y gem ac 
eraill wedi cyrraedd yn ffres o’r 
Garddfon. 

Erbyn y chwiban gyntaf roedd dros 100 
yno’n gwylio’r gem gan greu awyrgylch 
wnaeth wir hybu y chwaraewyr a bosib 
ddychryn chwaraewyr Llay??? Doedd y 
goliau heb sychu fyny’n Seilo ychwaith, 
gyda’r ddau dîm i weld yn ymateb i 
‘goncedio’ gôl drwy sgorio gôl ei hunain. 
Felin yn gyntaf gyda Gruff John yn gwneud 

dim camgymeriad wrth rwydo o’r smotyn 
wedi i Archie gael allan o ‘third gear’ am 
y tro cynta mewn blynyddoedd i’w hennill. 
Atebodd Lay/Llay (oes yna dreiglo yn 
fama? – bydd rhaid gofyn i Dion Shait), 
drwy sgolio dwy gôl o safon o fewn amser 
byr. Roedd hanes y gem i weld yn siapio’n 
debyg i un Llandudno Albion wythnosa 
ynghynt, roedd angen ymateb…

 Dangoswyd cymeriad gan yr ‘ogia 
yn yr ail hanner i ddod allan a cwbl 
rheoli’r gêm am yr ugain munud cyntaf, 
wrth symud y bel yn gyflym serch yr 
amgylchiadau. Methodd Carwyn Dafydd 
ddau siawns euraidd ond fe aeth yno a 
sgorio dwy gyfle llawer mwy heriol - yn 
haeddiannol o’i berfformiad egniol. Gyda 

Y Felinheli 4 
Llay Welfare 3
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12.03.22 - Ardal North West, Cae Seilo



cwta’ deng munud ar ôl, dim ond angen 
amddiffyn yn gryf oedd angen i sicrhau y 
triphwynt – ond wrth gwrs tydi Felin ddim 
yn licio gneud petha mor syml â hynny. 
Cic o’r smotyn amheus i Llay bosib, ond 
doedd gan Guto dim siawns o’i arbed. 
Eiliadau oedd ar ôl ond roedd amser am 
un ymosodiad arall, disgynodd y bêl yn 
y cwrt cosbi. Doedd Carwyn Kipchoge 
ddim cweit ffansi stopio rhedeg jyst eto a 
penderfynodd redeg i fewn i Gruff John. 
Bownsiodd y bel i Iwan Bonc a cafodd ei 
gicio gan amddiffynwr Llay. Penalti arall i 
Felin, happi dês! – Oni bai am y ffaith bod 
ein ciciwr smotyn arferol wedi cael clec gô 
iawn eiliadau yng nghynt gan chwaraewr 
ei hun… Penderfynodd Caio gymryd y gic, 
roedd o’n hynod falch o weld y bêl yn 
rowlio i’r gornel isaf chwith er roedd rhaid 
iddo bacio trôns glan ychwanegol hefo fo 
i sgîo y diwrnod canlynol. Buddugoliaeth 
enfawr, y ‘limbs’ gan y cefnogwyr yn wych 
i weld (a Lloegr a Spurs yn mynd ymlaen i 
golli). Diwrnod da!
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Adroddiad 
gêm

Caio 
Hughes



Timau / Lineups
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Brymbo 2 
Y Felinheli 2
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05.03.22 - Ardal North West, The Crick

Ar ôl canlyniad da iawn yn 
Brickfield penwythnos diwethaf, 
roedd Felin yn dychwelyd i ochrau 
Wrecsam penwythnos yma i 
wynebu Brymbo. 

Doedd Brymbo heb ennill ers mis 
Tachwedd ond roedd chwaraewyr y tîm 
wedi newid cryn dipyn ers y flwyddyn 
newydd. Yn dilyn canlyniad positif oddi 
gartref yn Llanrwst (2-2) penwythnos gynt, 
roedd Brymbo am fod yn barod am hwn.

Er gwaethaf y warm up a gafodd ei 
amharu gan gachu ci, fe ddechreuodd 

Felin llawn egni. Ar ôl setlo lawr a ffeindio 
eu traed fe ddechreuwyd rheoli’r chwarae. 
Mi ddylent wedi bod fyny ar ôl chwarter 
awr; Iw Eds yn taro’r post, JonTro yn rhoi 
hi dros y bar a Rhods yn rhoi hi pasio’r 
postyn yn dilyn gwaith da gan Archie lawr 
y chwith.

Roedd rhaid neud i’r holl gyfleoedd yma 
gyfri, ac ar ôl 25 munud, fe lwyddodd Rhys 
Parry neud y mwyaf o’r pwysau cynnar 
a neidio ar gamgymeriad yn amddiffyn 
Brymbo a sgorio ei ganfed gol i’r clwb! 
Dipyn o gamp! Llongyfarchiadau mawr i 
Arch! Arafodd y gêm ychydig ar ôl y gôl 
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gyntaf ac mi lwyddodd Felin warchod y 
sgôr tan yr hanner.

Half Time: Brymbo 0-1 i Felin.  

Fe ddechreuodd yr ail hanner ru’n peth a’r 
cyntaf; tacls ffyrnig a lot o gegau ar y cae. 
Ambell i shout gan Steff ‘Tomatoes’ a Sgil 
yn gweiddi fel yr arfar. Peth da oedd cael 
PC Milsy Edwards ar yr ochr i sortio unrhyw 
beth oedd yn berwi drosodd! 

Ar ôl diffyg canolbwyntio ar 61 a 65 
munud, fe ffeindiodd Felin eu hunain ar 
ei hol hi. Er y siom o fod 2-1 lawr roedd 
Felin dal yn bositif ac yn gwybod cawn 
gyfleoedd eto i droi’r gêm rownd. Ryw 
ddeg munud yn ddiweddarach roedd 
hi’n 2-2. Corner Caio o’r chwith yn cael 
ei gyffwrdd gan Joni (?) i gornel pellaf y 
gôl. Gyda’i gynffonau i fyny ar ôl neuti’n 

gyfartal roedd Felin yn synhwyro gôl a 
fuasai’n cipio’r tri phwynt. Yn anffodus, 
gorffennodd y gêm yn 2-2. Gêm lle dylai 
Felin wedi cael tri phwynt ond ar ôl bod 
lawr 2-1 roedd llwyddo i gael un pwynt yn 
werthfawr.

Pob parch i Tenerife a’r cefnogwyr am 
ddod yn eu niferoedd i wylio’r gêm!

Adroddiad 
gêm

Rhodri 
dafydd



Timau / Lineups
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Er mai dim ond ers 1977 y mae’r clwb 
presennol wedi’ ffurfio, mae nifer o dimau 
wedi bodoli yn y pentref yn y gorffennol. 
Mae tystiolaeth o dîm yn y pentref yn y 
1890au yn ogystal ag amryw o dimau yn y 
1920au a 30au.

Mae ‘na gofnod o Port Dinorwic yn ennill 
Cwpan Alves Cynghrair Caernarfon a’r 
Cylch yn 1945/46. Roedd y timau yma i 
gyd yn chwarae eu gemau cartref ar gae 
yn Stad y Faenol.

Cyn y clwb presennol, roedd tim yn y 
1960au a chwaraeodd yng Nghyngrair 
Caernarfon a’r Cylch am ddau dymor. 
Roedd y clwb yma’n chwarae ar yr un cae 
a’r clwb presennol.

Ffurfiwyd y clwb presennol ar y 3ydd o 
Orffennaf, 1977 fel Portdinorwic Football 

Club, gan ymuno a Chynghrair Caernarfon 
a’r Cylch. Blwyddyn yn ddiweddarach, 
newidiwyd enw’r clwb i Clwb Pel Droed 
Y Felinheli (sef yr enw sy’n cael ei 
ddefnyddio heddiw).

Ennillodd y clwb Cynghrair Caernarfon a’r 
Cylch yn 1981/82 a 1982/83, ac yn 1983/84 
ymunodd y clwb a’r cynghrair newydd, 
Cynghrair Gwynedd. Felin oedd ennillwyr 
cyntaf y gynghrair yma ac yn sgil hyn, 
cafwyd dyrchafiad i Gynghrair Undebol y 
Gogledd (The North Wales Coast League). 
Yn 1987/88, ennillodd y clwb eu tlws 
mwyaf sef y ‘North Wales Coast Challenge 
Cup’, a roedd y clwb yn ail yn yr un 
cystadleuaeth yn 1988/89 a 1989/90.

Yn 1991/92 cyrhaeddodd y clwb eu safle 
uchaf erioed, sef ail yng Nghynhrair 

Hanes y Clwb
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Undebol y Gogledd. Yn ogystal a hyn, 
gwelwyd y dorf mwyaf erioed yn Cae Seilo 
pan ddaeth tua 600 o bobl i weld gem 
olaf y tymor yn erbyn Llangefni Town i 
benderfynnu tynged y gynghrair. Ennillodd 
y clwb Cwpan Alves y Cynghrair Undebol 
yn yr un tymor gan guro Nantlle Vale.

Yn 1994/95, disgynodd y clwb yn ol i 
Gynghrair Gwynedd, ble treuliwyd y 
6 tymor nesaf. Yn ystod y cyfnod yma, 
roedd llwyddiant i’r clwb yn Cwpan 
Barrit, ac yn 2001, ennillodd y clwb 
Gynghrair Gwynedd a cael dyrchafiad yn 
ol i Gynghrair Undebol y Gogledd. Yn y 
tymor cyntaf yn ol, gorffennodd y clwb yn 
hanner uchaf y tabl, ond nid oedd y tymor 
canlynol mor llwyddianus a disgynodd y 
clwb yn ol i Gynghrair Gwynedd. Roedd 
disgyniad arall y tymor canlynol yn ol i 
Gynghrair Caernarfon a’r Cylch.

Dros y blynyddoedd nesaf, roedd y clwb 
yn ail yn y tabl ar nifer o achlysuron, a 
ennillodd y clwb y NWCFA Junior Cup yn 
2013 a 2014.

Yn 2013/14, cyflawnodd y clwb y trebl gan 
ennill y gynghriar, y Junior Cup a Cwpan 

Llun Mewn Ffram gan sicrhau dyrchafiad 
yn ol i Gynghrair Gwynedd.

Ar ol cyfnod byr o ddwy flynedd yng 
Nghynhrair Gwynedd, dyrchafwyd y clwb 
yn ol i system cynghreiriau yr FAW ar 
ol cyflawni’r dwbl gan ennill Cynghrair 
Gwynedd a Cwpan Gwynedd yn nhymor 
2014/15.
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Although the current club was only formed 
in 1977, there have been many teams in 
the village in the past. There is evidence 
of a team in the village in the 1890s and 
various teams during the 1920s and 30s.

There’s a record of Port Dinorwic winning 
the Caernarfon & District League Alves 
Cup in 1945/46. All of the above teams 
played their home games on a field within 
the Faenol Estate.

Before the current club there was a team 
in the 1960’s that played in the Caernarfon 
& District League for two seasons, this 
club played on the same ground that the 
current club plays on.

The current club was formed on the 3rd 
of July 1977 as Portdinorwic Football 
Club and entered the Caernarfon And 

District League. A year later the name was 
changed to Clwb Pel Droed Y Felinheli 
(which is the name that is currently used).

The club won the Caernarfon And District 
League in 1981/82 and 1982/83, and in 
1983/84 they entered the newly formed 
Gwynedd League, of which they were the 
inaugural champions and got promoted 
to the Welsh Alliance League (The North 
Wales Coast League). In 1987/88 the 
club won their highest honors the North 
Wales Coast Challenge Cup, the club were 
finalist in the same competition in 1988/89 
and 1989/90.

In 1991/92 the club gained their highest 
league position of 2nd in the Welsh 
Alliance League, they also had their 
highest attendance of all time when 

Club History
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approximately 600 people turned up at 
Cae Seilo to watch the end of season title 
decider against Llangefni Town. Also that 
season, the club were the Welsh League 
Alves Cup Winners against Nantlle Vale.

In 1994/95 the club were relegated back 
to the Gwynedd League, where the club 
spent the next 6 seasons. During this 
period the club gained success in the 
Barritt Cup, in 2001 the club won the 
Gwynedd League, gaining promotion 
back to the Welsh Alliance League. After a 
relatively successful 1st season back with a 
top half finish, the 2nd season was not as 
impressive finishing at the foot of the table 
being relegated to the Gwynedd League. 
With a further relegation the next season 
to the Caernarfon District League.

Over the next few years the club were 
runners up a few times along with back to 
back NWCFA Junior Cup titles in 2013 and 
2014.

In 2013/14 the club achieved the coveted 
League, Junior Cup and Llun Mewn Ffram 
treble achieving a promotion back to the 
Gwynedd League.

After a short two season spell in the 
Gwynedd League the club gained 
promotion back into the FAW’s directly 
affiliated league system after winning the 
Gwynedd League and Cup double in the 
2014/15 season.
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Llanrug



Bathodynau £3 
Badges £3
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Mae bathodynnau newydd wedi eu creu i nodi ennill y gynghrair yn nhymor 2019-20. 
Mae un bathodyn yn costio £3 (postio yn ychwanegol os fydd angen). Cysylltwch a’r 
clwb drwy ebost: post@cpd-y-felinheli.cymru, cyfryngau cymdeithasol, neu’r rhif ffon 
07917572305.

New badges have been created to mark the 2019-20 league winning season. One 
badge costs £3 (plus postage). Contact the club by email: post@cpd-y-felinheli.cymru, 
social media, or phone 07917572305.



Ardal North West
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Tabl y Gynghrair / League Table
Wedi diweddaru 31.03.22 / Updated 31.03.22



Tymor 2021-22 Season
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10.07.21 14:00 Y Felinheli 4-0 Mynydd Llandegai Welsh Cup
17.07.21 14:00 Y Felinheli 4-0 Llanystumdwy FAW Trophy
24.07.21 14:00 Y Felinheli 2-0 Waunfawr Welsh Cup
31.07.21 14:30 Rhostyllen 1-1 Y Felinheli League
04.08.21 18:45 Y Felinheli 2-2 Llanrwst League
07.08.21 14:00 Y Felinheli 1-2 Porthmadog FAW Trophy
14.08.21 14:00 Saltney Town 3-2 Y Felinheli Welsh Cup
18.08.21 18:30 Nantlle Vale 1-0 Y Felinheli League
21.08.21 14:30 Rhydymwyn 1-0 Y Felinheli League
25.08.21 18:30 Y Felinheli 0-2 Blaenau Ffestiniog Amateurs League
28.08.21 14:30 Saltney Town 1-1 Y Felinheli League
05.09.21 14:30 Llay Welfare 7-1 Y Felinheli League Cup
18.09.21 14:30 Y Felinheli 2-2 St Asaph City League
25.09.21 14:30 Mold Alexandra 4-0 Y Felinheli League
02.10.21 14:30 Y Felinheli 3-2 Brickfield Rangers League
09.10.21 14:30 Y Felinheli 3-2 Brymbo League
16.10.21 14:30 Llay Welfare 4-4 Y Felinheli League
23.10.21 14:30 Denbigh Town 6-0 Y Felinheli League
05.11.21 19:30 Porthmadog 8-0 Y Felinheli League
20.11.21 14:00 Y Felinheli 1-0 Rhydymwyn League
27.11.21 14:00 Y Felinheli 1-2 Rhostyllen League
18.12.21 14:00 Blaenau Ffestiniog Amateurs 0-1 Y Felinheli League
15.01.22 14:00 Llanrwst 2-0 Y Felinheli League
22.01.22 14:00 Y Felinheli 2-3 Llandudno Albion League
05.02.22 14:00 Y Felinheli 2-0 Saltney Town League
12.02.22 14:00 St Asaph City 1-0 Y Felinheli League
26.02.22 14:00 Brickfield Rangers 0-1 Y Felinheli League
05.03.22 14:30 Brymbo 2-2 Y Felinheli League
12.03.22 14:30 Y Felinheli 4-3 Llay Welfare League
19.03.22 14:30 Y Felinheli 2-2 Denbigh Town League
26.03.22 14.00 Llandudno Albion 1-1 Y Felinheli League
02.04.22 14:30 Y Felinheli v Llanuwchllyn League
13.04.22 18:30 Y Felinheli v Nantlle Vale League
16.04.22 14:30 Y Felinheli v Mold Alexandra League
22.04.22 18:30 Y Felinheli v Porthmadog League
30.04.22 14:30 Llanuwchllyn v Y Felinheli League







Clwb 100
1. EURON 35. GWION EMYR 68. LLIWEN

2. IS BONC 36. MOIRA B 69. DION SHAIT

3. LENNY 37. DELYTH 70. CONNOR J

4. POB 38. SIONED FIDDLER 71. BORIS

5. EIFION 39. IW EDS 72. ALED EM

6. ANDREA 40. HYWEL 73.

7. CARWYN DAF 41. DYLAN JONES 74. AL HUWS

8. DAN 42. IEU ROBERTS 75. IOLO JONES

9. GWEN J 43. SIAN GWENLLIAN 76

10. MERED 44. 77. HIMYRS

11. DEI O 45. DAFYDD PIN 78. IFAN DAFYFDD

12. SARA IW 46. GWYNDAF  ROWLANDS 79. SGILL

13. GWIL J 47. DAFYDD JONES (IDD) 80. GWENNO Bethel

14. STEFF PARRY 48. AMIE SGILL 81. AL HEF

15. SIONED JONES 49. GUTO KEEPER 82. SGOD

16. MART 50. ARCHIE 83. DEI O

17. ARWEL WILLIAMS 51. DEI O 84.

18. RICH HUM 52. DANIEL WILLIAMS 85. CHRISTINE POB

19. IW BONC 53. SION BONC 86.CASS

20. TRYST 54. ALWYN K 87. BETH DAN

21. TEGID 55. HATTON 88. MARI EM

22. PHIL STEAD 56. 89. CERI POB

23. RICHARD JONES 57. 90.

24. NERYS J 58. SION HUMPH 91. BORIS

25. ARWEL WILLIAMS 59. STEFF P EVANS 92. SIAN HUWS

26. GARETH ROBERTS 60. FIONA THOMAS 93. NERYS BONC

27.DAFYDD EVANS 61. GRUFF JOHN 94.

28. DONNA WYN 62. CARA CONNOR 95. IFAN EMYR

29. BARRY HUGHES 63. WIL BACH 96. ANNA JONES

30. ELERI OWEN 64. ELEN HUWS 97. KRISTINA

31. RHODS 65. SARAH WILLIAMS 98. WENDY ANDERSON

32. DYL BONC 66. DEIO GRUFF 99. GARETH GRIFFITH

33. ANDREW CACS 67. 100. GWAWR SHAIT

34. MART









Rheolwr: Euron Davies Rheolwr: Sion Tudor Jones 
Chris Brown

Ryan Liam Cain
Carwyn Dafydd
Trystan Dafydd

Euron Wyn Davies
Meredydd Huw Derbyshire

Iwan Edwards
Rhys Edwards

Aled Emyr
Ifan Emyr

Aled Wyn Griffith
Dion Wyn Griffiths

James Matthew Robert Hatton
Adam Hughes

Caio Rhys Hughes
Guto Dwylan Hughes
Martin James Hughes

Matthew Hughes
Connor Patrick Japheth

Gruff John
Dylan Michael Waters Jones

Ifan Dafydd Jones
Llion Wyn Jones

Rhodri Dafydd Jones
Gavin Lloyd-Jones

Dylan Meredydd Owen
Iwan Gwilym Owen

Rhys Sion Parry
Ifan Parry Stead

Aled Williams

Rob Dascalu
Jac Evans
Ows Ap Gareth
Sam Tyrer
Gwydion Ifan
Eilir Edwards 
Ilan Hughes
Nathan Davies
Dan Dascalu
John Evans
Paul Jones
Ceri James
Iolo Gwyn Jones
Joe Williams
Joe Evans
Sam Evans
Tom Watkin Jones
Garmon Hafal
Kyle Jones
Ioan Davies
Iwan Roberts
Prys jones
Gwynant Rowlands

Dyfarnwr / Referee: Michael Leigh Gray 
Dyfarnwr Cynorthwyol 1 / Assistant Referee 1: Paul Stuart Ellis 

Dyfarnwr Cynorthwyol 2 / Assistant Referee 2: Adrian Wyn Williams


