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GWNEUD EICH DOFE? PAM FOD RYGBI’N CYFRIF 
Canllaw i wneud adran Wirfoddoli’r DofE gyda’ch 
clwb rygbi

“Roedd y DofE yn gyfle 
gwych i mi ddatblygu...” 
Alun-Wyn Jones
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Gwneud eich DofE?  
Chwilio am gyfle i wirfoddoli?

Wyddoch chi fod gennych, fel aelod o glwb rygbi, lawer o gyfleoedd i gwblhau’r adran Wirfoddoli 
o’ch DofE? Mae’r daflen hon yn amlinellu sut y gall ymwneud â’ch clwb rygbi lleol fod hyd yn oed 
yn fwy manteisiol i chi a’ch galluogi i ennill y Wobr genedlaethol fawreddog hon i gydnabod eich 
holl ymdrechion a chyflawniadau.

Gwirfoddoli yn eich clwb rygbi lleol

Yn ogystal â chwarae rygbi, mae llawer o weithgareddau llawn hwyl a gwerth chweil y gallech eu 
gwneud i gefnogi eich clwb a gwneud gwahaniaeth yn eich cymuned leol. 

Dyma rai awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau a allai gyfrif tuag at eich adran Wirfoddoli yn y 
lefelau Efydd, Arian neu Aur:

• Coladu gemau a sgoriau, a’u cofnodi ar MyWRU
• Codi arian ar gyfer eich clwb e.e. trefnu casgliad mewn bwced neu ddigwyddiad
• Ysgrifennu adroddiadau neu erthyglau am gemau ar gyfer gwefan neu dudalen  
 Facebook eich clwb
• Dyletswyddau gemau, e.e. codwr peli, gosod / casglu fflagiau corneli
• Arwain chwaraeon e.e. cynorthwyo â sesiynau hyfforddi ar gyfer chwaraewyr iau
• Dod yn swyddog clwb neu’n aelod o’r pwyllgor

Dim ond ychydig o’r cyfleoedd y gall eich clwb eu cynnig yw’r rhain. Meddyliwch am y sgiliau 
sydd gennych chi. Beth ydych chi’n rhagori ynddo? Beth allwch chi ei gynnig? Allwch chi wneud 
rhywbeth sy’n berthnasol i’ch gyrfa yn y dyfodol? Os nad oes gan eich clwb y cyfle rydych yn 
chwilio amdano, gallwch weithio gyda’r clwb i GREU eich cyfleoedd eich hunan!
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Pwy fydd yn eich asesu?

Pan fyddwch yn dechrau eich adran Wirfoddoli, dewiswch oedolyn yn eich clwb sy’n fodlon bod 
yn Asesydd. Trafodwch eich nodau a’ch amcanion gydag ef / hi. Beth ydych chi’n gobeithio’i gael 
o’ch gwaith gwirfoddol?

Unwaith y byddwch wedi cwblhau’r amserlenni bydd angen iddo ef / hi ysgrifennu paragraff cryno 
am eich gweithgarwch gwirfoddoli.

Cofiwch lwytho i fyny dystiolaeth i’ch cofnod eDofE wrth fynd ymlaen. Gallai hyn gynnwys 
ffotograffau, adolygiadau am sesiynau hyfforddi rydych wedi’u cefnogi, posteri o ddigwyddiadau 
rydych wedi’u trefnu.

Pam gwneud rygbi a’r DofE?

Mae gweithgareddau rygbi a Gwobr Dug Caeredin yn cynnig profiadau hwyl a phleserus a 
all hefyd ddatblygu ystod o sgiliau gwahanol megis gwaith tîm, cyfathrebu, rheoli amser ac 
arweinyddiaeth. Maent hefyd yn cael eu cydnabod gan golegau, prifysgolion a chyflogwyr. 
Cofiwch sôn amdanynt pan fyddwch yn cyflwyno ceisiadau am gyrsiau neu’n ymgeisio am swyddi.

Darganfod mwy
www.wru.wales/jointhebeat  
www.dofe.org
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Sut mae’n gweithio ar lawr gwlad?

Roedd tri unigolyn ifanc wedi cwblhau’r adran Wirfoddoli gyda Chlwb Rygbi a Phêl-droed (RFC) 
Brynbuga. Roeddent wedi gofyn i Neil Phillips, hyfforddwr iau, weithredu fel eu hasesydd. Mae un 
cyfranogwr yn rhannu ei brofiad isod:

“Roeddwn eisiau gwneud rhan o’m DofE trwy rygbi oherwydd mae’n gêm rwy’n ei chwarae ac yn 
ei fwynhau. Rwy’n ystyried mynd i faes hyfforddi chwaraeon yn y dyfodol felly gwelais gyfle i ennill 
sgiliau a phrofiad y gallaf eu defnyddio. Roeddwn i’n arfer chwarae i RFC Brynbuga fel fy nghlwb 
lleol ond symudais i glwb arall yn ddiweddar er mwyn dal ati i chwarae. Roedd bod yn wirfoddolwr 
yn fy nghymuned leol yn rhan bwysig o ddewis mynd yn ôl i RFC Brynbuga. Ar ddechrau’r adran, 
roeddwn wedi cwrdd â Neil i drafod yr hyn y byddem yn ei wneud.

Ymunais â Neil i hyfforddi’r timau dan 7 oed i’r rhai dan 11. Oherwydd fy mod fymryn yn rhy ifanc i 
wneud y cymhwyster, byddai Neil yn rhannu ei grŵp yn ddau ac yn dangos sgil i’r grŵp cyntaf, cyn 
rhoi cyfle i minnau ei ddangos i’r ail grŵp a’u siarad drwyddo. Er mwyn gwneud yn siŵr fy mod yn 
cael gwahanol dimau ac amrywiaeth o bethau i’w gwneud, penderfynodd Neil fy symud o amgylch 
y timau a’m paru â hyfforddwyr gwahanol.

Cefais help llaw gan Neil i osod nodau. Un o’r rhain oedd cynllunio sesiwn cyn ei arwain dan 
oruchwyliaeth Neil. Gwnaed hyn ar ddiwedd y cyfnod a bennwyd ar gyfer yr adran hon. Rhoddodd 
gyfle i mi ymarfer popeth yr oeddwn wedi’i ddysgu. Rwy’n teimlo fy mod yn wirioneddol wedi 
cyflawni rhywbeth trwy gwblhau’r gwaith cynllunio a chynnal y sesiwn.
Drwy wneud yr adran hon o’r DofE gyda RFC Brynbuga, mae Neil a’r clwb wedi fy nghefnogi a’m 
hannog drwy’r wobr ac rwy’n teimlo fy mod wedi magu hyder i baratoi a chyflwyno sesiynau. Rwyf 
hefyd wedi datblygu sgiliau cynllunio y gallaf eu trosglwyddo i bethau eraill.”


