
Cwestiynau cyffredin am Gyfleusterau Ffitrwydd LC Abertawe 
 
Pa newidiadau sydd ar y gweill yn y Ganolfan? 
Mae’r gampfa’n cael ei hailwampio’n gyfan gwbl, sy’n achos cyffro mawr inni, fydd yn cynnwys offer 
a llawr newydd yn y pod-H. Yn ogystal, byddwn yn gosod y beiciau sbin mwyaf diweddar. 

 
 

            
Am faint fydd y cyfleusterau ar gau yn ystod y gwaith, a phryd fydd y gwaith yn cychwyn? 
Bydd y gwaith yn amharu rhywfaint ar y gwasanaethau ond ni fydd yn rhaid inni gau’r ganolfan. 
Ddydd Llun 17 Mehefin, caiff gampfa’r llawr 1af ac ardal Synrgy eu cau, wrth inni dynnu’r hen offer a 
dod â’r offer newydd mewn - bydd y gampfa ar yr 2ail lawr ar agor fel arfer, gyda dosbarthiadau 
ffitrwydd arferol (ar wahân i Sbin). Byddwn yn gosod y Beiciau Sbin newydd ddydd Mercher 19 
Mehefin - ond bydd yr holl ddosbarthiadau’n rhedeg fel arfer. Ddydd Gwener 21 Mehefin, bydd y 
gampfa ar agor fel arfer. 
 
Ddydd Llun 24 Mehefin, byddwn yn cychwyn gweithio ar y pod-H, a bydd yr ardal hon ar gau, gan 
agor erbyn y nos Wener yn barod ar gyfer y Penwythnos Lansio ar ddydd Sadwrn 29 a Dydd Sul 30 
Mehefin, pan fydd cyfle ichi ddod  i roi cynnig newydd ar y cyfleusterau newydd am ddim. 
 
Beth fydd cost y buddsoddiad? 
Rydym yn buddsoddi dros £600,000 er mwyn dod â’r offer ffitrwydd gorau i’r ganolfan. 
 



 
 
Pa offer newydd fydd ar gael? 
Byddwn yn buddsoddi mewn amrediad o offer newydd sbon, gan gynnwys melinau traed newydd, 
beiciau ‘ top excite arm’, beiciau (gan gynnwys rhai gorweddol), peiriannau croes-hyfforddi, ‘Vario 
Excites’ newydd. Hefyd byddwn yn cael offer pwysau newydd, y modelau diweddaraf, gan gynnwys 
offer hyfforddi’r frest, yr ysgwyddau, rhwyfo, ymestyn coesau, dipio’r ên , rhwyfo Bar-T-Bar GHD, 
ymestyn coesau, ynghyd â meinciau a bariau newydd. 
 
Bydd ardal Pod-H-( 2ail lawr y gampfa) yn destun gwaith ailwampio sylweddol gyda’r Parth 
‘Threshold’ newydd gan gynnwys technoleg ddiweddaraf ‘’Sgiliau’  Technogym  sy’n cynnwys 
SkillMill Connect , SkillRow , SkillRun  a SkillBike. Hefyd byddwn yn gosod Skierg ac ‘Assault Bike’ yn 
yr ardal hon ynghyd â thrac 10m  - sy’n golygu y bydd y Parth yma’n ardal hyfforddi swyddogaethol 
berffaith. 
 
A fydd peth o’r offer yn diflannu? 
Yr unig beiriannau fydd yn aros yw’r peiriannau Kinesis, y ‘PowerMills’ a’r ‘Gliders’, y llwyfannau codi 
a’r Rig Synrgy.  
 
Bydd yr offer newydd yn enghreifftiau diweddaraf o’r hyn sydd yno ar hyn o bryd, ar wahân i’r 
peiriannau ‘Wave’ - ni fydd y rhain yn aros yno, ond bydd darn newydd o offer yn eu lle, sef  ‘Vario’. 
 

 
 
 
 
 
 
 



A fydd cost yr aelodaeth yn cynyddu?  
Ar hyn o bryd does dim cynlluniau i newid ein prisiau a strwythur aelodaeth, fodd bynnag mae  hyn 
yn bosibilrwydd yn y dyfodol; rydym yn cyflawni’r datblygiadau hyn er mwyn ‘gwella’r cyfleusterau 
hamdden’ yn eich ardal leol. 
 
A yw pris sesiwn unigol yn y gampfa wedi cynyddu? 
Nac ydy - gallwch ddefnyddio’r gampfa ar sail talu a chwarae am  £5.95 y sesiwn o hyd (18 oed a 
hŷn), £3.50 y sesiwn (pobl ifanc 14 - 17 oed) a £2.50 (pobl ifanc 11 - 13 oed) 
 
 
Wyddoch chi - er eich bod ond yn defnyddio’r gampfa unwaith yr wythnos, y byddai’n rhatach ichi  
ymaelodi? 
 
 
Oes unrhyw gyfyngiadau oedran ar yr offer newydd? 
Gallwch ddefnyddio’r cyfleusterau ffitrwydd o 11 oed - byddwn yn trefnu ichi gael sesiwn gydag 
aelod o’r tîm er mwyn cael cyfarwyddyd ar ddefnyddio’r offer a pha ymarferion fyddai orau ichi. 
  
A fydd sesiwn cyflwyno ar gael ar yr offer newydd? 
Byddwn yn trefnu arddangosfeydd/gweithdai ar gyfer grwpiau bach ar yr offer newydd, ond byddem 
hefyd yn annog aelodau presennol i drefnu adolygiad gyda’r tîm i weld beth sy’n newydd a sut gall yr 
offer hwn wella’r sesiwn yn y gampfa iddyn nhw. Bydd pob aelod newydd yn dal i gael sesiynau 
croeso gyda thîm y gampfa. 
 
A fydd hyn yn effeithio ar f’aelodaeth mewn unrhyw ffordd arall? 
Byddwch yn dal i gael mynediad at y manteision gwych i aelodau, felly ni fydd yn effeithio ar eich 
aelodaeth mewn unrhyw ffordd arall - byddwch yn cael mynediad at yr offer ffitrwydd gorau posib! 
 
 
A fydd dosbarthiadau o gwmpas yr offer newydd? 
Bydd - byddwn yn lansio amrywiaeth newydd o ddosbarthiadau ffitrwydd ‘Threshold’ a seilir ar yr 
offer newydd yn y Pod-H. 
 

 
 
Fydd fy allwedd technogym yn dal i weithio? 
Bydd, bydd eich allwedd technogym yn gweithio yn yr un ffordd, os nad oes gennych allwedd eisoes, 
gallwch brynu un o’r dderbynfa am £10.  
 
Beth am drefnu sesiwn gydag aelod o’r tîm i weld sut maen nhw’n gweithio? 



 
Gallaf ddefnyddio’r Ap ‘MyWellness’ o hyd? 
Gallwch - bydd Ap MyWellness yn dal i weithio, a bydd yn olrhain eich holl weithgareddau yn y 
gampfa neu yn yr awyr agored, ac yn mesur nifer y cilomedrau a deithiwyd a’r calorïau a losgwyd. 
Mae pob gweithgaredd corfforol rydych yn cymryd rhan ynddo’n eich galluogi i gasglu ‘MOVE’s., sef 
yr unedau mesur perthnasol a gallwch gymharu’r rhain gyda’ch ffrindiau i weld pwy yw’r mwyaf 
egnïol. 
 
Byddaf yn gallu gwylio’r teledu wrth hyfforddi o hyd? 
Bydd yr holl offer cardio newydd yn golygu y gallwch ddefnyddio technoleg newydd UNITY - nid oes 
rhaid i’r hyfforddi digwydd mewn swigen. Gallwch ddarllen y newyddion diweddaraf, pori’r 
rhyngrwyd ar gyfer eich hoff wefannau, cysylltu â ffrindiau ar gyfryngau cymdeithasol, a gallwch 
wylio rhaglen nesaf eich hoff gyfres ar Netflix. 
 
Sut gallaf ddysgu mwy am y datblygiadau?  
Gofalwch fod eich cyfeiriad ebost cyfredol gennym er mwyn derbyn ein cylchlythyr, a chadwch lygaid 
ar ein tudalen Facebook i gael y diweddariadau rheolaidd. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


