
 

 

 

 

TAITH CANADA  - 26ain - 3ydd Hydref / Tachwedd 

 

Yn ystod hanner tymor Hydref cafodd Ysgol Dyffryn Conwy daith Pêl-droed a Rygbi i Toronto yng 

Nghanada. 

Merched dan 16 oed (Rygbi) 

Roeddem yn ffodus iawn i chwarae 2 gêm brawf tra allan, yn erbyn gwrthwynebwyr cryf iawn yn 

Nhalaith Gleision Ontario - sydd 5 gwaith yn fwy na Chymru !! 

Chwaraewyd y gêm gyntaf yn y Barrie Sports Complex y tu allan i Toronto. Yn ôl y disgwyl roedd y 

gwrthwynebwyr yn gryf ,Blaenwyr mawr a chefnwyr cyflym! Ond dangosodd Merched Dyffryn 

Conwy'r hyn y gallai Cymru ei wneud gan dynnu buddugoliaeth o 25-12! 

Chwaraewyd yr 2il Gêm yn Whitby Dome, cae 4G dan do o'r radd flaenaf anhygoel. Roedd y 

merched yn gwybod na fyddai hi mor hawdd y tro hwn gydag Ontario yn sgorio 1af i'w gwneud hi'n 

5-0. Bu’n rhaid amddiffyn am yr 20 munud nesaf gyda’r gêm yn mynd ffordd Ontario, ond 

camgymeriad o’r cefn a llwyddodd Nel Metcalfe i gicio dros y brig a dal i sgorio! 5-5 hanner amser. 

Fe wnaeth problemau anaf ein taro’n galed a bu’n rhaid i ni ddechrau gyda 14 am yr 2il hanner, 

Ontario wedi pweru drwodd i arwain eto 10-5. Unwaith eto cawsom ein hunain yn amddiffyn am y 

rhan fwyaf o'r hanner! Ond toriad llinell gan Alaw Pyrs yna'n dadlwytho i Erin Jones y Capten i 

sgorio! 10-10. Erbyn hyn roedd anafiadau wedi cael sylw ac yn ôl i 15 chwaraewr! Roedd meddiant 

o'n plaid wrth i ni gadw'r bêl yn dda a dangos bygythiad mewn ymosodiad a sicrhaodd gais arall i 

YDC 15-10 a sgoriwyd gan Alaw Pyrs. Wrth i’r 5 munud olaf ddod, fe wnaeth Ontario adennill y bêl 

ac edrych yn beryglus, ond roedd wal amddiffyn gryf gyda phwysau cyson yn yr ymosodiad a 

gorfodwyd nhw i gicio, daliodd y Cefnwr Elen Roberts-West y bêl a bwrw ymlaen a dadlwytho’n 

wych i’r cefnwyr sicrhaodd Nel Metcalfe i sgorio yn y gornel! Chwiban Terfynol - YDC 20 - 10 

Gleision Ontario. 

Hoffem ddiolch i Rygbi Ontario am y lletygarwch a'r croeso! A gallwn ni ddim aros i chi ddod i 

Gymru! 

 


