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Croeso!
Yn y rhifyn yma mi fyddwn yn cael cipolwg manylach ar Camden Casanova, enillydd Ffeinal Appleby.
Beth sydd wedi bod yn digwydd?
Mae Ceredrotian wedi cael mis prysur arall yn teithio
o amgylch gyda’r stondin marchnata. Unwaith eto
mae’r ceffyl gwydr ffibr wedi bod yn boblogaidd iawn,
gyda llawer o blant am roi cynnig ar eistedd yn y gert a
chymryd yr awenau. Mae’r plant hefyd wedi bod yn
brysur yn cynllunio lliwiau gyrru i Dylan ac mae rhai
ohonynt i weld ar y
wefan.
Ar ddechrau’r mis fe
aeth y stondin i sioe'r sir
yn Aberystwyth, digon
prysur a hyd yn oed y
dyn Michelin am gael
tro n y cart. Roedd y
gystadleuaeth i ennill
tocynnau i’r rasys yn
boblogaidd
gydag
Angharad
Jones
o
Fachynlleth
yn
fuddugol.
Aeth y stondin ymlaen i’r Ŵyl Wledig 2 ddiwrnod yn
Nant y Ci ger Caerfyrddin. Yn anffodus ni roedd y
tywydd yn ffafriol iawn, ac mae’n debyg fod y nifer a
fynychodd yr ŵyl yn is na’r arfer. Ond mi roedd yn
gyfle gwych i werthu rhai o ymbareli Ceredrotian!
Chloe Lewis o Ben-y-bont oedd enillydd y
gystadleuaeth. Mae’r stondin Marchnata wedi bod yn
gyfle da i hybu rasys Ceredrotian a’r gamp led led y
DU - siawns i sgwrsio gyda rhai sy’n hen gyfarwydd â
nifer o rhai nad ydynt erioed wedi gweld rasio harnais.
Diolch I bawb am daro mewn i’r stondin a gobeithio

bydd enillwyr y tocynnau yn mwynhau eu diwrnod yn
y rasys.
Mi fydd rhifyn Gorffennaf o’r Welsh Rider yn cynnwys
darn ar rasio harnais yn ogystal â phroffil o ddau o brif
berfformwyr y gamp, Fool Around a Stoneriggs
Mystery. Mi fydd yr hanes yn ymddangos gyda
dyddiadau rasys Ceredrotian. Mae Welsh Rider ar
gael yn rhad ac am ddim mewn amryw o siopau
bwydydd ceffylau
neu siopau tac ar
hyd y wlad.
Mae Ceredrotian yn
recriwtio ar hyn o
bryd - chwilio am
swyddog i greu
adroddiad
Traweffaith
Economaidd dos 10
wythnos yng nghyd a Go Wales. Mae’r swydd yn
agored i raddedigion ac israddedigion. Manylion
llawn am y swydd ar
wefan
Go Wales
<http://www.gowales.co.uk/en/Graduate/Vacancies/
Details/701150>. Dyddiad cau 7 Gorffennaf.

Camden Casanova

mawr, ac yn cynnwys Home Habana, Rhyds Fivestar,
Rhyds Destiny a Brywinsmagicpotion. Hwn fyddai y
tro cyntaf i Casanova, nawr wedi codi i radd 6,
wynebu mawrion y gamp. Ac fe ymdopodd Casanova
yn dda, er taw i Brywinsmagicpotion aeth y
fuddugoliaeth, mi roedd Casanova gyda nhw a gorffen
yn ail. A digon i gadarnhau i’w berchnogion fod
Camden Casanova yn geffyl o ansawdd.

Dros y degawdau diwethaf mae nifer o geffylau o
Gymru wedi gwneud y siwrne hir lan i Appleby. Pob
un yn breuddwydio am y fuddugoliaeth fawr ond nifer
bach sydd wedi dychwelyd adre wedi cyflawni'r gamp
o guro'r gorau yng ngoledd Lloegr a siec go swmpus yn
eu poced.
Ond eleni, fe ymunodd Camden Casanova a chriw
elitaidd yma. Wedi ennill yn rasys mis Mai Tregaron o
11 hyd, a pherfformiad gloyw iawn, roedd Casanova
eisoes wedi creu argraff.
Gyda cheffyl da a stabl
David Bevan yn cael tymor arbennig, roedd pethau yn
argoeli’n dda.
Ceffyl arall ar un cysylltiadau, Bevan/Cooper sef Rhyds
Panache oedd y cyntaf i rasio yn Appleby, ac buy n reit
anffodus wrth i geffyl arall ymyrru yn fawr arno fe
wrth droi am adre. Er waethaf ei anlwc fe fedrodd
rhedeg ymlaen i orffen yn 4ydd. Roedd y gobeithion
wedyn i gyd ar Casanova. Ffefryn I’w ragras, ac yn
llawn deilwng wrth iddo chwarae a’r gweddill,
hebrwng 10 llath ac ennill yn gyfforddus o 6 hyd.
Roedd e yn y ffeinal, ond nawr mi fyddai rhaid
hebrwng 20 llath a chryn dipyn o draffig i ymdopi
gydag yn ystod y ras.

Ond nid yw popeth wedi bod yn fel i gyd i’r teulu
Cooper. Prynwyd Camden Casanova wedi iddynt fod
yn anffodus iawn i golli Camden Red River. Fe aeth y
teulu nol i fridfa Camden I weld a oedd rhywbeth arall
ganddynt i gynnig.
Mae’r teulu yn cydnabod
ymdrechion Mick Welling, perchennog Bridfa Camden,
wrth iddo fewnforio nifer o gesig magu da o Ogledd
America er mwyn datblygu ei stoc rasio.
Butchie yw enw mam Camden Casanova, hi hefyd yw
mam
Fantastic
Western,
cyn-ennillydd
Pencampwriaeth 3 oed Efrog.
Fe gafwyd
perfformiadau da iawn gan Fantastic Western wrth
rasio, ond mi roedd ei yrfa rasio yn rhwystredig wrth
iddo gael nifer o anafiadau. Erbyn hyn mae’n aros fel
march yn Iwerddon a rhai o’i epil megis
Meadowbranch McCoy a Meadowbranch Romeo wedi
ennill. Ond mab mwyaf llwyddiannus Butchie, yw
Western Cyclone, yn fab i Western Hanover gyda
record o 1.49.4 ac wedi ennill yn agos I $400,000.
Erbyn hyn mae yntau yn aros fel march yn yr UD a’i
ebolion wedi ennill dros £1miliwn hyd yn hyn.

Ond gyda gyrru gwych gan David Bevan a dawn y
ceffyl, fe ddaeth y ffeinal i’w rhan, a’r teulu Cooper yn
ennill eu rhagras a ffeinal cyntaf. Tipyn o gamp a
ddaeth a chryn falchder i’w rhan a ras bythgofiadwy
iddynt.
Wedi ennill ras mor fawr, a phan bod y gogoniant o
ennill wedi tawelu rhywfaint, rhaid ystyried ble i
rasio'r ceffyl nesa. Mi fydd yn codi sawl Gradd a nawr
yn wynebu ceffylau o safon tipyn uwch. Rasys Cilmeri
oedd y dewed, ras handicap ffafriol agored am £1000.
Mi roedd y wobr wedi denu sawl un o’r ceffylau

Hanner brawd Camden Casanova Western Cyclone
Oherwydd uwch fagwraeth Camden Casanova, roedd
Mick Welling wedi golygu dal ei afael ar yr ebol yma
ac mi roedd yn mwynhau'r pleser o’i rasio yn 3oed.
Ond oherwydd amgylchiadau colled Camden Red

River, fe gytunnodd Mick Welling I’w werthu a dyna
fel daeth Casanova I Gymru yn 2011. Cafodd 3 ras yn
2011, ac ennill 2 ohonynt. Tair buddugoliaeth arall yn
2012 ac fe aeth drwyddo i’w ffeinal cyntaf yn
Tanycastell. Erbyn eleni, mae’r ceffyl yn 5 oed ac
mae’n yn gorfforol wedi datblygu ac aeddfedi. Mae’n
geffyl cryf a chyhyrog ac mae’r teulu Cooper yn
cymeradwyo'r gwaith a’r amser mae David Bevan
wedi buddsoddi yn y ceffyl.
Felly ymlaen i’r her nesa … rasys Ceredigion ar y 7
Gorffennaf. Erbyn nawr mae’r gystadleuaeth yn
twymo, ac rydym eisoes yn gwybod y bydd yn wynebu
Meadowbranch Josh yn ei ragras - ffefryn arall sydd yn
serenni eleni ac yntau hefyd wedi ennill rhagras yn
Appleby. Dim ond un ras di-safle mae Meadowbranch
Josh wedi cael eleni (ffeinal Rasys Gwanwyn
Tregaron).
Ers hynny mae wedi chwalu ei
wrthwynebwyr yn deilchion ac yn recordio amseru da
ar borfa.
Mae yna sawl geffyl arall i wylio yng ngweddill y
rhagrasys, ac mae’r rhai syn dal y llygad yn cynnwys,
Meadowbranch DJ, Best of the Fleet, Springhill Alibi ac
Ayr Mission ac i gyd ar allu i ennill y ffeinal fawr. Ond
gyda chwaneg o lwc gyda’r ‘draw’ bydd cystal siawns a
neb gan Camden Casanova.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig
Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r
Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.







Llongyfarchiadau I’r hyfforddwr ifanc o
Geredigion, Rhys Evans ar ei benwythnos
llwyddiannus iawn yn Efrog y rasys y
Pencampwriaethau. Fool Aorund yn ennill y
‘Free for All’ a Baby Rosa yn ennill y
bencampwriaeth 4 oed. Y ddau yn ennill yn
amser o dan 2 funud.
Rasys Ceredigion 6 & 7 Gorffennaf. Nodwch
fod y rasys yn dechrau am 1 yp (nid 2 o’r
gloch)
Mi fydd rhaglen RASUS yn ôl ar y sgrin fach, yn
fyw o rasys Ceredigion am 5 o’r gloch
prynhawn Sadwrn. Rhaglen fyw o Dairgwaith
yn cynnwys Cwpan Cymru 13 Gorffennaf; Y
Crochan Aur o Dir Prins ar y 20 Gorffennaf ac
yn Gŵyl Rasio Tregaron ar y 24 & 25 Awst.
Bant ar gart!

